LISÄYS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUKSEEN BLACKBERRY LIIKETOIMINNAN PILVIPALVELUIHIN MICROSOFT® OFFICE 365:TTÄ VARTEN
(“LISÄYS”)
TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA:
Päästäksenne ja/tai käyttääksenne tätä Pilvipalvelua (kuten on määritelty jäljempänä): (1) teillä täytyy olla
voimassa oleva Microsoft® Office 365 -tilaus Microsoft Corporationin tai sen tytäryhtiöiden kanssa
solmitun liittymäsopimuksen puitteissa; (2) teidän täytyy olla hyväksynyt BlackBerry-ohjelmistojen
lisenssisopimuksen ehdot (kuten määritelty jäljempänä); ja (3) teidän täytyy suostua tähän Lisäykseen.
Jos Te ette täytä edellä mainittuja ehtoja, ette voi päästä Pilvipalveluun tai käyttää sitä. Tutustukaa tähän
Lisäykseen huolellisesti ennen kuin napsautatte alla olevaa “HYVÄKSYN” -painiketta.
1.

SOPIMUS.

A.
Sopimuksen ehdot. BlackBerry-ratkaisun lisenssisopimuksen (“BBSLA”) voimassaoleva versio
Teidän toimivaltaanne varten on sopimus, jonka nojalla RIM tekee RIM-palvelut ja -ohjelmistot
mahdolliseksi BlackBerry-ratkaisussa, ja tämän Lisäyksen muutosten mukaisesti se koskee
pilvipalvelukäyttöänne (kuten alla on määritelty). Kokonaisuutena BBSLA ja tämä Lisäys muodostavat
laillisen sopimuksen (“Sopimus”) henkilökohtaisesti teidän, tai jos olette tilanneet tämän Pilvipalvelun
yrityksenne tai jonkin muun oikeushenkilön, yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, jonka puolesta
olette valtuutettu toimimaan (molemmassa tapauksessa “Te”), ja Research In Motion Limited -yhtiön tai
sen tytäryhtiön tai yhtiökumppanin (“RIM”) välillä, joka solmi BBSLA:n kanssanne. Jokaista Teistä ja
RIM:iä kutsutaan jäljempänä nimellä “Osapuoli” ja kokonaisuutena “Osapuolet”. Ristiriidan
ilmaantuessa BBSLA:n ja tämän Lisäyksen välillä tämä Lisäys on etusijalla, mutta ainoastaan ristiriidan
alueella.
B.
“Hyväksyn”-painikkeen napsautuksen vaikutus. Napsauttamalla alla olevaa “Hyväksyn”painiketta tiedostatte, että olette lukenut ja ymmärtänyt tämän Sopimuksen ja sitoudutte noudattamaan
sitä. JOS ETTE HYVÄKSY TÄTÄ SOPIMUSTA, ETTE VOI PÄÄSTÄ PILVIPALVELUUN TAI
KÄYTTÄÄ SITÄ. JOS TEILLÄ ON JOTAIN KYSYTTÄVÄÄ TAI HUOLENAIHEITA KOSKIEN
TÄTÄ SOPIMUSTA, OTTAKAA YHTEYTTÄ RIM:IIN OSOITTEELLA legalinfo@rim.com.
2.

MÄÄRITELMÄT

Kaikilla tämän Lisäyksen suurella kirjaimella alkavilla käsitteillä on samat merkitykset kuin on esitetty
BBSLA:ssa, ellei tässä Lisäyksessä toisin mainita. Tässä Sopimuksessa käytettyinä seuraavien käsitteiden
merkitykset ovat alla olevan mukaiset:
“Pilvipalvelu” tarkoittaa RIM:in isännöimää palvelua, joka mahdollistaa Kämmenlaitteidenne
itsehallinnoinnin vain käyttö- ja yhdistymistarkoituksessa Microsoft® Office 365 -palveluun, jota
nyt kutsutaan nimellä BlackBerry Business Cloud Services for Microsoft® Office 365. Käsite
“Palvelu”, kuten käytetty BBSLA:ssa, käsittää Pilvipalvelun.
“Microsoft® Office 365” on isännöity tilauspalvelu, jota ylläpitää Microsoft Corporation tai sen
osakkuusyhtiöt (“Microsoft”) tai näiden palveluntarjoajat tai jota ylläpidetään Microsoftin
puolesta, ja jota markkinoidaan “Microsoft® Office 365” -nimellä ja millä tahansa mahdollisella
uudella nimellä. Kaikkien epäselvyyksien välttämiseksi Microsoft® Office 365 -isännöintipalvelu
on Kolmannen osapuolen palvelu (kuten on määritelty BBSLA:ssa).
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“Tilaus” tarkoittaa järjestelyä, jonka kautta Te ja tietty määrä Valtuutettuja Käyttäjiänne voitte
RIM:in valtuuttamina käyttää Pilvipalvelua.
3.

BBSLA:TA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LISÄYKSET

A.
Lisenssin myöntäminen. Ainoastaan tätä Sopimusta koskien BBSLA:n kohta 2(a), “Ohjelmiston
ja Kirjallisen Materiaalin lisenssi”, poistetaan täten kokonaan ja korvataan seuraavalla:
Näiden sopimusehtojen ja mahdollisten tilausmaksujen maksamisen puitteissa RIM antaa Teille
henkilökohtaisen, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, peruutettavissa olevan lisenssin, jolla Te ja
Tilauksenne valtuuttama Valtuutettujen Käyttäjien määrä voitte käyttää Pilvipalvelua yksinomaan
sisäiseen käyttöön. Tämä Pilvipalvelu tarjotaan Tilauksen perusteella ja tämän vuoksi lisenssioikeudet
koskevat vain ajanjaksoa, johon maksamanne mahdollinen tilausmaksu oikeuttaa.
B.
Todentaminen. Hyväksytte, että voidaksenne päästä Pilvipalveluun ja käyttää sitä, Teidän ja
Valtuutettujen Käyttäjienne tulee olla Microsoftin Microsoft® Office 365 -palvelun oikeaksi todennettu
tilaaja, jolla on oikeus päästä Pilvipalveluun ja käyttää sitä, ja että RIM ei ole vastuussa Microsoftin
tunnistamistekniikoiden tietoturvasta tai virheettömyydestä, Microsoftilta saaduista epätarkoista tiedoista
tai Microsoftin tietokeskusten tai verkon turvallisuudesta tai yksityisyydestä.
C.
Palvelun saatavuus. Pilvipalvelu ei ehkä ole Teidän ja/tai Valtuutettujen Käyttäjienne
käytettävissä kaikissa maissa tai maantieteellisissä sijainneissa.
D.
Palvelun rajoitukset. RIM voi RIM:in oman harkinnan mukaan määrätä Pilvipalvelun käytön
hallinnolliset rajoitukset. RIM ja sen tytäryhtiöt: (i) eivät takaa Pilvipalvelun kautta käsiteltyjen tietojen
saatavuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta tai ajankohtaisuutta; ja (ii) eivät tue eivätkä ole
missään vastuussa Kolmansien osapuolien tarjoamista Palveluista, mukaan lukien Microsoft® Office 365.
Tiedostatte, että Pilvipalvelu on osittain riippuvainen Microsoft® Office 365:n suorituskyvystä ja että
Microsoft® Office 365:n keskeytykset, seisokit, virheet tai muut suoritukseen liittyvät seikat vaikuttavat
Pilvipalveluun pääsyynne ja käyttöönne sekä Pilvipalvelun suorituskykyyn. Myönnätte ja hyväksytte, että
RIM voi muuttaa, keskeyttää, lopettaa tai sulkea pääsynne Pilvipalveluun milloin tahansa.
E.
Vakiopalvelu. Te ymmärrätte ja hyväksytte, että: (a) Pilvipalvelu on vakioitu tarjous, jota ei ole
tarkoitettu tai suunniteltu räätälöidyksi tietyille teollisuusaloille, ja (b) Te, eikä RIM, olette vastuussa
siitä, että teollisuudenalanne lakeja ja määräyksiä noudatetaan ja RIM ei takaa, että Pilvipalvelun käyttö
noudattaa jokaiseen organisaatioon (etenkin säänneltyjen teollisuudenalojen) sovellettavia lakeja tai
asetuksia. Te takaatte RIM:ille ja sitoudutte siihen, että: (i) Teillä on kaikki tarvittavat luvat käyttää
Pilvipalvelua, mukaan lukien suostumus antaa mitä tahansa henkilökohtaisia tietoja, joita RIM vaatii
Teiltä tai Valtuutetuilta Käyttäjiltänne Pilvipalvelun käytön aikana; (ii) ette ole sellaisessa maassa tai
maantieteellisessä sijainnissa tai sellaisten lakien tai asetusten alaisia, jotka estäisivät Teitä käyttämästä
Pilvipalvelua tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, tai jotka määräisivät toimialakohtaiset tietoturvan
velvoitteet, jotka ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen tai Pilvipalvelun vakiintuneen laadun kanssa
(mukaan lukien rajoituksetta seuraavat säädökset: Gramm-Leach-Bliley Act, Health Insurance Portability
and Accountability Act tai Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act); (iii)
RIM:in ei tarvitse räätälöidä Pilvipalvelua erityisesti Teidän teollisuudellenne sopivaksi; ja (iv) RIM ei
ole minkään Teihin sovelletun lain tai asetuksen alainen eikä velvoitettu tarjoamaan Teille minkäänlaisia
Pilvipalveluja koskevia lisäsopimuksia. Suostutte noudattamaan ja olemaan vastuussa kaikista oman
maanne tai lainkäyttövallan laeista, asetuksista, hakemuksista, rekisteröitymisistä, lisensseistä ja
hyväksymisistä, mukaan lukien rajoituksetta Teihin kohdistuvat tuontiin, vientiin tai tietosuojaan
sovellettavat lait ja asetukset ja Teidän tai Valtuutettujen Käyttäjienne Pilvipalvelun käyttö, tai aineiston
tai henkilökohtaisten tietojen siirtäminen tai antaminen RIM:ille. Hyväksytte, että jos joku Valtuutetuista
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Käyttäjistänne esittää pyynnön RIM:ille liittyen henkilökohtaisiin tietoihinne, jotka RIM sai Teidän tai
Valtuutettujen Käyttäjienne Pilvipalvelun käytön kautta, RIM voi osoittaa tällaisen Valtuutetun Käyttäjän
Teille ja voi opastaa Valtuutettuja Käyttäjiänne konsultoimaan kanssanne siitä, miten Te käsittelette
henkilökohtaisia tietoja. Jos ette sovellettavien lakien tai asetusten (mukaan lukien säänneltyjen
teollisuudenalojenne lait tai sovellettavat säädökset) mukaisesti pysty käyttämään Pilvipalvelua tämän
Sopimuksen ehdoilla, teillä ei ole oikeutta käyttää Pilvipalvelua. Hyväksytte vapauttavanne RIM:in, RIMkonsernin, RIM:n tytäryhtiöt, edustajat, seuraajat ja luovutuksensaajat ja jokaisen heidän johtajansa ja
toimihenkilönsä kaikista vastuista, vahingoista, menetyksistä, kuluista tai kustannuksista (mukaan lukien
rajoituksetta kohtuulliset asianajajien palkkiot ja kulut), jotka aiheutuvat RIM:ille, RIM-konsernille,
RIM:in tytäryhtiöille, edustajille ja luovutuksensaajille tai näiden johtajille ja toimihenkilöille väärien
tietojen tai tässä esitetyn takuun rikkomisen seurauksena.
F.
Palvelun käyttö. Vain tätä sopimusta varten on lisätty seuraava BBSLA:n kohtaan 3,
“BlackBerry-ratkaisun käyttäminen”:
Käyttäessänne Pilvipalvelua varmistatte, että Te ja Valtuutetut Käyttäjänne ette:
(a) käytä mitään Pilvipalvelun pääsypistettä automatisoidaksenne välimuistin, meta-haun,
valvonnan tai käyttäjän toiminnan tai käytä mitään luvatonta keinoa muuttaaksenne tai
uudelleen reitittääksenne, tai yritä muokata tai reitittää uudelleen Pilvipalvelua;
(b) käytä tai yritä käyttää mitään kolmannen osapuolen materiaalia;
(c) myy, vuokraa, alivuokraa, levitä, luovuta, siirrä, kopioi tai muuta Pilvipalvelua, tai yritä tehdä
jonkin edellä mainituista, tai muuten käytä Pilvipalvelua muusta syystä kuin mitä on sallittu
tässä Sopimuksessa;
(d) jakele millään tavalla mitään mahdollisia viruksia, epäpuhtauksia tai tuhoavia ominaisuuksia,
“takaovia”, “aikapommeja”, “troijalaisia”, “sniffer”-rutiineja, “matoja”, botteja, “Drop Dead laitteita”, haitallista ohjelmakoodia, tiedostoa, ohjelmaa tai ohjelmointirutiinia tai muita
epäpuhtauksia tai tuhoavia ominaisuuksia tai toisen tietokoneen ohjelmistorutiineja tai
laitteiston komponentteja Pilvipalvelun kautta tai mitään sillä tavalla suunniteltua, että se: (i)
mahdollistaa luvattoman käytön tai pääsyn Pilvipalveluun tai tietojärjestelmiin, joista kaikki
liittyvät ohjelmistot on ladattu, tai mihin RIM-tuotteet ovat linkitetyt; (ii) poistaa,
vahingoittaa tai pyyhkii pois Pilvipalvelun tai siihen liittyviä ohjelmistoja, tai (iii) tekee muita
vastaavia toimia, jotka estäisivät Pilvipalvelun tai siihen liittyvien RIM:in ohjelmistojen tai
sen loppukäyttäjien täyden hyödyn; tai
(e) julkaisee, lähettää, jakaa tai lataa mitään valtuuttamatonta tai luvatonta massasähköpostitse
lähetettyä
palveluntarjontaa,
ketjukirjeitä,
mainoksia,
markkinointitai
myynninedustusmateriaalia, “roskapostia”, “spämmiä”, pyramidihankkeita tai muita
keräyksiä tai viestintää, mukaan lukien rajoituksetta matkapuhelimien tai tietokoneiden
spämmäyksen, tai käyttää tai kerää käyttäjien sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita tai
muita käyttäjän tietoja, muuta kuin Teidän Valtuutettujen Käyttäjien tietoja ainoastaan omiin
laillisiin sisäisiin tarkoituksiin, tai käyttää Pilvipalvelua suorittamaan mitään tiedonkeruuta,
purkamista tai louhimista tai yrittää saada valtuuttamatonta pääsyä langattoman laitteen
muistiin ja ohjelmiin tai sovelluksiin.
G.
Tietonne. Teidän ja RIM:in välillä teidän omistukseenne jää Teidän tai Valtuutettujen
Käyttäjienne tuottama sisältö ja tiedot, jotka käsitellään tai säilytetään RIM:n palvelimille osana oman
Pilvipalvelunne käyttöä (“Tietonne”). Tietonne eivät sisällä Ohjelmistoa tai Kolmannen osapuolen

BlackBerry Business Cloud Services Addendum 111711 cl_Finnish

1

sisältöä lisensoituna tai muuten RIM:in Teille toimittamana, tai RIM:in Pilvipalvelun toimituksen aikana
tuottamia tietoja (mukaan lukien rajoituksetta tiedot, jotka on tuotettu järjestelmillä ja verkoilla, joita
käytetään kommunikointinne, kuten viestien reititystiedot luomiseen ja välittämiseen), tai RIM:in
keräämiä tietoja muiden sopimusten nojalla, jotka Te tai Valtuutetut Käyttäjänne ovat ehkä solmineet
RIM:n kanssa. Hyväksytte, että RIM:illä on oikeus kerätä, käyttää, luovuttaa, käsitellä, siirtää ja tallentaa
Tietojanne tässä Sopimuksessa kuvatun Pilvipalvelun tarjoamista varten. Pilvipalvelun luonteesta johtuen
Te tiedostatte ja hyväksytte sen, että RIM voi tallentaa Valtuutettujen Käyttäjien henkilötietoja ja
salausavaimia, jotka liittyvät Teihin ja niihin Kämmenlaitteisiin, jotka olette hankkinut tai jotka on
hankittu puolestanne tai Valtuutettujen Käyttäjienne puolesta. Hyväksytte, että RIM toimii kanavana
tämän Sopimuksen mukaisiin Tietoihinne, ja että RIM pääsee käyttämään näitä tietoja silloin tällöin, eikä
jatkuvasti, niin kuin on tarpeellista tämän Sopimuksen tarkoituksen mukaisesti ja/tai Pilvipalvelun
toteuttamiseksi, lain vaatimusten mukaan tai hyväksymisenne mukaan. Hyväksytte, että RIM voi
luovuttaa Tietojanne ja muita tietoja, mukaan lukien viestinnän sisältöjä ja salausavaimia, jotka liittyvät
Teidän ja Valtuutettujen Käyttäjienne Pilvipalveluiden käyttöön, jos ne ovat RIM:in saatavilla,
noudattaakseen lakeja, mukaan lukien kaikki lailliset pääsyvaatimukset, haasteet ja tuomioistuimen
määräykset, ja suojellakseen Pilvipalveluita ja sen käyttäjiä petoksilta, turvallisuusuhkilta tai tämän
Sopimuksen rikkomisilta Teidän tai Valtuutettujen Käyttäjienne toimesta.
H.
Tietojesi poistaminen. Kuten edelleen kuvataan BBSLA:ssa, Te ja Valtuutetut Käyttäjänne ette
saa käyttää Pilvipalvelua rikosaikeissa tai helpottaaksenne mitään rikollista toimintaa tai muuta laitonta
tai mitään rikkomuksellista tekoa, mukaan lukien loukkaus tai kavallus tai minkä tahansa aineettoman
omistusoikeuden rikkomus ja/tai kolmansien osapuolien omistusoikeuksien rikkomus. Te sitoudutte
siihen, että RIM voi poistaa Tietonne osittain tai kokonaan, jos kolmannen osapuolen osalta huomataan,
että sitä säilytetään tai isännöidään luvatta tai se on muutoin lainvastaista.
I.
Turvallisuus. RIM suojaa kaupallisesti kohtuullisin keinoin Tietojenne turvallisuuden. RIM
ylläpitää teknisiä ja järjestöllisiä toimenpiteitä, jotka on suunniteltu varustamaan ja mahdollistamaan
Pilvipalvelun turvallisuus. Tähän kuuluu erilaisia turvallisuustekniikoita ja -menettelyjä, jotka auttavat
suojaamaan Tietojanne luvattomalta pääsyltä, käytöltä tai paljastamiselta. RIM käsittelee esimerkiksi
Tietonne rajoitetuilla käyttöoikeuksilla varustetuissa tietokonejärjestelmissä, jotka sijaitsevat valvotuissa
tiloissa. Te ymmärrätte ja hyväksytte, että: (a) tiedot, jotka Te tai Valtuutetut Käyttäjänne olette luoneet,
lähetetään Internetin välityksellä, kun tieto kulkee Microsoftilta Pilvipalvelun palvelimiin, joissa
Pilvipalvelu on suunniteltu purkamaan ja sitten salaamaan tietonne osana Pilvipalvelun tarjoamaa
käsittelyä, ennen kuin tietonne lähetetään langattomaan verkkoon toimitettavaksi Kämmenlaitteisiin, ja
(b) Kämmenlaitteista lähetettyjä tietoja varten Pilvipalvelu on suunniteltu purkamaan ja sitten
lähettämään tiedot Microsoftin palvelimiin Internetin kautta salatulla yhteydellä. Osa Tiedoistanne voi
olla Teille erityisen arkaluontoista, ja saattavat siksi vaatia turvatasoa, jota Pilvipalvelu ei tarjoa. Mikään
Internet-palvelu ei ole immuuni verkkohyökkäyksille tai alan turvatoimien kiertoyrityksille ja Te
hyväksytte sen, että teillä yksin on täysi vastuu tarvitsemanne Pilvipalvelun turvatason riittävyyden
määrittämisestä. Ilmoitatte viipymättä RIM:ille osoitteeseen https://www.blackberry.com/securityissue/,
jos havaitsette jonkin Pilvipalveluun liittyvän turvallisuusongelman.
J.
Luottamuksellisuus. Te ja Valtuutetut Käyttäjänne sitoudutte pitämään RIM:in teille antamat
käyttäjätilin tiedot salaisina, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tilinne tunnuksen ja salasanan.
K.

Palvelun peruuttaminen tai supistaminen.

Voitte peruuttaa tilauksenne koska tahansa kolmenkymmenen (30) päivän ennakkoilmoituksella RIM:ille
osoitteeseen help@rim.com. Voitte vähentää Tilauksenne Valtuutettujen Käyttäjien määrää koska
tahansa.
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RIM voi peruuttaa Tilauksenne ilmoituksella Teille, jos Teillä ei ole aktiivisia Valtuutettuja Pilvipalvelun
Käyttäjiä kuuden (6) kuukauden aikana. RIM pidättää itselleen oikeuden peruuttaa niiden Pilvipalvelun
Valtuutettujen Käyttäjienne pääsyn palveluun, jotka eivät ole käyttäneet Pilvipalvelua kolmeen (3)
kuukauteen.
L.
Sopimuksen voimassaolo. Vain tätä sopimusta varten BBSLA:n kohta, “Sopimuksen
voimassaolo”, poistetaan kokonaan ja korvataan seuraavalla:
Tämä Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun sitoudutte tämän Sopimuksen ehtoihin (kuten edellä on
kuvattu) ja se on voimassa kunnes: (i) Sopimus on irtisanottu Sopimuksen ehtojen mukaisesti; (ii)
Microsoft® Office 365 -tilauksenne on päättynyt; (iii) tilauksenne on peruutettu ehtojen mukaisesti; tai
(iv) Pilvipalvelu loppuu.
M.
Päättymisen vaikutus. Tämän Sopimuksen rauetessa Teillä ja Valtuutetuilla Käyttäjillänne olleet
oikeudet käyttää Pilvipalvelua päättyvät välittömästi. RIM pidättää itsellään oikeuden poistaa Tietonne
palvelimiltaan tämän Sopimuksen päättyessä ja/tai konkurssinne yhteydessä. Suostutte siihen, että RIM
saattaa säilyttää Tietojanne yhdeksänkymmentä (90) päivää tämän Sopimuksen raukeamisen tai
päättämisen jälkeen, tai niin kauan kuin tarvitaan noudattamaan: (i) mitä tahansa RIM:iä koskevaa lakia
tai säännöstä; tai (ii) mitä tahansa oikeutta, säätelevää virastoa tai viranomaista, jonka säädösten alaisena
RIM toimii. Kaikki Tietonne, joita ei palauteta tai hävitetä tämän Sopimuksen mukaisesti, pysyvät tässä
Sopimuksessa kuvattujen tietoturvatoimenpiteiden suojaamina niin kauan kun Tietonne ovat RIM:in
hallussa. Tämän Sopimuksen päättäminen ei vapauta Teitä vastuustanne maksaa kertyneitä tilausmaksuja
ja/tai kuluja.
N.
Tukipalvelu.
RIM
saattaa
tarjota
mahdollista
tukipalvelua
osoitteessa
www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription. Tähän voi liittyä maksuja ja tukipalvelun kuvaus
on muutosten alainen.
O.

Henkilötietojen keruu, käyttö ja julkistaminen.

BBSLA:n “Lupa tietojen keräämiseen” -kohdanviittaamien tietojen lisäksi, mukaan lukien RIM:in
tietosuojamenettely, johon siinä viitataan (“Tietosuoja”), antaessaan käyttöön Pilvipalvelun RIM tai sen
palvelujen tarjoajat voivat kerätä, käyttää, käsitellä, siirtää, luovuttaa ja/tai varastoida erilaista muotoa
olevia tunnistettavia tai muita tietoja, mukaan lukien rajoituksetta näytetty nimi ja organisaationne nimi,
Valtuutettujen Käyttäjienne Pilvipalvelun roolit, nimet ja sisäiset ID:t, Microsoft® Office 365 todistukset, ATK-toimintaperiaatteet, jotka liittyvät Teidän ja Valtuutettujen Käyttäjienne
Kämmenlaitteisiin, tietoa Pilvipalvelun käytöstänne ja siihen liittyvistä Kämmenlaitteista, ohjelmista ja
laitteistoista, viestilokeista ja tilastoista, ja muista tiedoista, jotka edistävät sähköpostin ja muiden tietojen
siirtoa Kämmenlaitteisiin ja Kämmenlaitteista, jotka on hankittu Pilvipalveluanne varten. Suostutte siihen,
että RIM tai sen palveluntarjoajat saattavat kerätä, käyttää, käsitellä, siirtää, julkistaa ja tallentaa tietoja
tässä Sopimuksessa ilmoitettuja tarkoituksia varten, joihin kuuluvat: (i) kaikki Pilvipalvelua ja siihen
liittyviä RIM-tuotteita ja palveluja koskevat tarkoitukset, (ii) RIM:in ja sen tytäryhtiöiden sisäisessä
käytössä Pilvipalvelun käyttö, ylläpito, parantaminen ja päivittäminen (mukaan lukien ominaisuudet,
joihin sisältyy ilmenevien ja syntyvien käyttäjiin suuntautuneiden uhkien havainnointi ja suojaaminen,
kuten haittaohjelmat tai spämmi), teknisten seikkojen huomioonotto ja vianetsintä, joilla pyritään
estämään, havaitsemaan ja korjaamaan ongelmia, jotka vaikuttavat Pilvipalvelun operaatioihin, ja (iii)
mikä tahansa sovellettavassa lainsäädännössä sallittu tai vaadittu tarkoitus tai tarkoitus, jonka hyväksytte.
Lisäksi ymmärrätte ja hyväksytte, että henkilötietoja voidaan kerätä, käyttää, siirtää ja tallentaa
palvelimille, joita RIM operoi, tai joita operoidaan RIM:in puolesta Kanadassa ja missä tahansa maassa,
jossa RIM, RIM:in tytäryhtiöt ja RIM:in pitämät palveluntarjoajat ylläpitävät toimitiloja (mahdollisesti
mukaan lukien myös Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat). Jos Te tai Valtuutetut Käyttäjänne asutte
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vakinaisesti Euroopan talousalueella tai maassa, joka rajoittaa tiedonsiirtoa kyseisen tuomiovallan tai
alueen ulkopuolelle, Te annatte suostumuksenne siihen, että henkilökohtaisia tietoja voidaan siirtää
Euroopan talousalueen tai mainittujen maiden ulkopuolelle RIM:in, RIM:in tytäryhtiöiden tai
palveluntarjoajien käsiteltäväksi ja varastoitavaksi tämän Sopimuksen mukaisesti. Hyväksytte myös, että
henkilökohtaisia tietojanne voidaan luovuttaa RIM:in toimesta Microsoftille tai RIM voi saada niitä
Microsoftilta, ja niille henkilöille, joiden olette ilmoittaneet RIM:ille olevan puolestanne valtuutettuja
hallinnoimaan Pilvipalvelua, mukaan lukien Delegate Admin Partners (“DAP”). Takaatte saaneenne
kaikki tarvittavat luvat Valtuutetuilta Käyttäjiltänne näihin tarkoituksiin. Hyväksytte, että RIM voi
lähettää Teille ja Valtuutetuille Käyttäjillenne tiedonantoja, jotka koskevat teknisiä kysymyksiä tai
palvelukohtaisia tapahtumia, sekä Pilvipalvelun käyttöön liittyvää tietoa.

Hyväksyn
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