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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ BLACKBERRY ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BLACKBERRY BUSINESS CLOUD SERVICES FOR MICROSOFT® OFFICE 

365 
(«το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ») 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

Για να προσπελάσετε ή και χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Cloud (όπως ορίζεται παρακάτω), πρέπει: (1) 
να έχετε έγκυρη συνδρομή στο Microsoft® Office 365 σύμφωνα με σύμβαση συνδρομής με την 
Microsoft Corporation ή μία από τις συνδεδεμένες της εταιρείες, (2) να έχετε συμφωνήσει με τη σύμβαση 
BBSLA (όπως ορίζεται παρακάτω) και (3) να συμφωνήσετε με αυτό το Παράρτημα. Εάν δεν 
ικανοποιείτε τα παραπάνω κριτήρια, δεν μπορείτε να προσπελάσετε ή και να χρησιμοποιήσετε την 
Υπηρεσία Cloud. Παρακαλούμε ανασκοπήστε αυτό το Παράρτημα προσεκτικά πριν κάνετε κλικ στο 
«ΣΥΜΦΩΝΩ» παρακάτω. 

1. ΣΥΜΒΑΣΗ. 
 
A. Όροι της Σύμβασης. Η τρέχουσα έκδοση της Σύμβασης Άδειας Εφαρμογής BlackBerry 
(«BBSLA») για τη δικαιοδοσία σας είναι η σύμβαση σύμφωνα με την οποία η RIM καθιστά διαθέσιμες 
τις υπηρεσίες της RIM και το λογισμικό της Εφαρμογής BlackBerry, όπως έχει τροποποιηθεί από αυτό το 
Παράρτημα, και ισχύει για τη χρήση της Υπηρεσίας Cloud από εσάς (όπως ορίζεται παρακάτω). 
Συλλήβδην, η BBSLA και αυτό το Παράρτημα αποτελούν μια νομική σύμβαση (η «Σύμβαση») ανάμεσα 
σε εσάς, ατομικά, ή εάν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την Υπηρεσία Cloud εκ μέρους της εταιρείας σας ή μιας 
άλλης νομικής οντότητας, στην εταιρεία ή τη νομική οντότητα εκ μέρους της οποίας έχετε 
εξουσιοδοτηθεί να ενεργείτε (σε κάθε περίπτωση, «Εσείς»), και την Research In Motion Limited ή τη 
θυγατρική ή συνδεδεμένη εταιρεία της η οποία σύναψε την BBSLA με Εσάς («RIM»). Κάθε ένας από 
Εσάς και η RIM αναφέρεστε στο παρόν ως «Συμβαλλόμενος» και συλλογικά οι «Συμβαλλόμενοι». Στην 
περίπτωση αντίφασης μεταξύ της BBSLA και αυτού του Παραρτήματος, αυτό το Παράρτημα θα 
υπερισχύει αλλά αποκλειστικά στην έκταση της εν λόγω αντίφασης. 
 
Β. Συνέπεια της επιλογής «Συμφωνώ». Κάνοντας κλικ στο «Συμφωνώ» παρακάτω, αποδέχεστε 
ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτήν τη 
Σύμβαση. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΚΑΙ/Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CLOUD. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ 
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ RIM ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ legalinfo@rim.com. 
 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Όλοι οι όροι με κεφαλαία σε αυτό το Παράρτημα έχουν το νόημα που καθορίζεται στη Σύμβαση BBSLA 
εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά σε αυτό το Παράρτημα. Όπως χρησιμοποιούνται στην παρούσα 
Σύμβαση, οι παρακάτω όροι έχουν τα νοήματα που διατυπώνονται παρακάτω: 
 

«Υπηρεσία Cloud» είναι η υπηρεσία που φιλοξενείται από την RIM η οποία παρέχει τη 
δυνατότητα αυτο-διαχείρισης των Προϊόντων Χειρός σας αποκλειστικά για πρόσβαση και χρήση 
του Microsoft® Office 365 και που ονομάζεται επί του παρόντος «BlackBerry Business Cloud 
Services for Microsoft® Office 365» (Υπηρεσίες Business Cloud για το Microsoft® Office 365). 
Όπως χρησιμοποιείται στην BBSLA, ο όρος «Υπηρεσία» περιλαμβάνει την Υπηρεσία Cloud. 
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«Microsoft® Office 365» είναι η φιλοξενούμενη συνδρομητική υπηρεσία για τους πελάτες, που 
λειτουργεί από ή εκ μέρους της Microsoft Corporation ή των συνδεδεμένων της εταιρειών 
(«Microsoft»), ή των παρόχων υπηρεσιών της και διατίθεται στην αγορά με την ονομασία 
«Microsoft® Office 365» και οποιεσδήποτε επακόλουθες ονομασίες. Για την αποφυγή 
οποιασδήποτε αμφιβολίας, η φιλοξενούμενη υπηρεσία Microsoft® Office 365 αποτελεί 
Υπηρεσία Τρίτου Μέρους (όπως καθορίζεται στην BBSLA). 
 
«Συνδρομή» είναι ο διακανονισμός σύμφωνα με τον οποίο Εσείς και ορισμένοι από τους 
Εξουσιοδοτημένους σας Χρήστες έχετε την εξουσιοδότηση από την RIM να χρησιμοποιείτε την 
Υπηρεσία Cloud. 
 

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ BBSLA 
 
A. Εκχώρηση άδειας. Για τους σκοπούς μόνο αυτής της Σύμβασης, η Ενότητα 2(α) της BBSLA με 
επικεφαλίδα «Άδεια Λογισμικού και Εγχειριδίων» διαγράφεται δια της παρούσας εξ ολοκλήρου και 
αντικαθίσταται με την παρακάτω: 
 
Με την προϋπόθεση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και την πληρωμή των τελών Συνδρομής, 
εάν υπάρχουν, η RIM σας εκχωρεί μια προσωπική, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια 
για τη χρήση της Υπηρεσίας Cloud αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από Εσάς και έως τον αριθμό των 
Εξουσιοδοτημένων Χρηστών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη Συνδρομή σας. Αυτή η Υπηρεσία Cloud 
παρέχεται στη βάση Συνδρομής και συνεπώς τα δικαιώματα της άδειας ισχύουν μόνο για την περίοδο για 
την οποία έχετε πληρώσει τα απαιτούμενα τέλη της Συνδρομής, εάν υφίστανται. 
 
Β. Επαλήθευση ταυτότητας. Αποδέχεστε ότι για να προσπελάσετε και χρησιμοποιήσετε την 
Υπηρεσία Cloud, απαιτείται από Eσάς και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας να επαληθεύσετε την 
ταυτότητά σας με την Microsoft ως συνδρομητής του Microsoft® Office 365 με δικαιώματα πρόσβασης 
και χρήσης της Υπηρεσίας Cloud και ότι η RIM δεν είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια ή ακρίβεια των 
τεχνικών επαλήθευσης, για οποιεσδήποτε ανακριβείς πληροφορίες που λαμβάνονται από την Microsoft ή 
για την ασφάλεια ή το ιδιωτικό απόρρητο των κέντρων δεδομένων ή του δικτύου της Microsoft. 
 
Γ. Διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία Cloud μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε Eσάς ή 
στους Eξουσιοδοτημένους σας Xρήστες σε κάθε χώρα ή γεωγραφική τοποθεσία. 
 
Δ. Περιορισμοί Υπηρεσίας. Μπορεί να επιβληθούν διαχειριστικοί περιορισμοί για τη χρήση της 
Υπηρεσίας Cloud από την RIM, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της RIM. Η RIM και οι 
συνδεδεμένες της εταιρείες: (i) δεν διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα, ακρίβεια, πληρότητα, αξιοπιστία ή 
επικαιρότητα των δεδομένων που μπορείτε να προσπελάσετε μέσω της Υπηρεσίας Cloud και (ii) δεν 
εγκρίνουν και δεν φέρουν καμία ευθύνη για Υπηρεσίες Τρίτων Μερών, συμπεριλαμβανομένου του 
Microsoft® Office 365. Αποδέχεστε ότι η Υπηρεσία Cloud εξαρτάται, εν μέρει, από την απόδοση του 
Microsoft® Office 365 και ότι οποιεσδήποτε παρεμβολές, διακοπές λειτουργίας, σφάλματα ή άλλα 
ζητήματα απόδοσης που σχετίζονται με το Microsoft® Office 365 θα επηρεάσουν την πρόσβασή σας, τη 
χρήση και την απόδοση της Υπηρεσίας Cloud. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η RIM μπορεί να αλλάξει, 
αναστείλει, τερματίσει ή απενεργοποιήσει την πρόσβαση στην Υπηρεσία Cloud σε οποιαδήποτε στιγμή. 
 
Ε. Τυπική Υπηρεσία. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι: (α) η Υπηρεσία Cloud είναι μια 
τυποποιημένη προσφορά που δεν είναι σχεδιασμένη ούτε προτίθεται να είναι προσαρμοσμένη για 
συγκεκριμένες βιομηχανίες και (β) Εσείς και όχι η RIM θα έχετε την ευθύνη για τη συμμόρφωση με 
οποιουσδήποτε νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τη βιομηχανία σας, επειδή η RIM δεν 
πραγματοποιεί καμία δήλωση ότι η χρήση της Υπηρεσίας Cloud θα συμμορφώνεται με τους νόμους ή 
κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε οργανισμό (ειδικά σε αυτούς στις ελεγχόμενες βιομηχανίες). Δηλώνετε 
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και εγγυάστε στην RIM ότι: (i) Έχετε κάθε απαραίτητη συγκατάθεση για να χρησιμοποιήσετε την 
Υπηρεσία Cloud, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσής σας να παρέχετε οποιεσδήποτε προσωπικές 
πληροφορίες που παρέχονται στην RIM από Εσάς ή από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας κατά τη 
χρήση της Υπηρεσίας Cloud, (ii) δεν διέπεστε από οποιουσδήποτε νόμους ή κανονισμούς που σας 
απαγορεύουν να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Cloud σύμφωνα με τους όρους αυτής της Σύμβασης ή στη 
χώρα της γεωγραφικής σας τοποθεσίας ή αυτής των Εξουσιοδοτημένων σας Χρηστών ή που επιβάλλουν 
συγκεκριμένες για τον κλάδο υποχρεώσεις ασφάλειας δεδομένων που αντίκεινται στην παρούσα 
Σύμβαση ή τον τυποποιημένο χαρακτήρα της Υπηρεσίας Cloud (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς 
περιορισμό, του Νόμου Gramm-Leach-Bliley, του Νόμου Μεταφερσιμότητας και Ευθύνης Ασφάλειας 
Υγείας ή του Νόμου περί Τεχνολογίας Πληροφοριών Υγείας για την Οικονομική και Κλινική Υγεία), (iii) 
δεν απαιτείται από την RIM να διαμορφώσει την Υπηρεσία Cloud για τη δική σας βιομηχανία και (iv) 
δεν απαιτείται από την RIM βάσει οποιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών που ισχύουν για Εσάς να συνάψει 
περαιτέρω συμβάσεις με Εσάς για την παροχή της Υπηρεσίας Cloud. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με 
και θα έχετε την ευθύνη για οποιουσδήποτε νόμους, κανονισμούς, υποβολές εγγράφων, εγγραφές, άδειες, 
εγκρίσεις και συγκαταθέσεις που απαιτούνται στη χώρα σας ή τη δικαιοδοσία σας, 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νόμων και κανονισμών εισαγωγών ή εξαγωγών ή ιδιωτικού 
απορρήτου δεδομένων που ισχύουν για Εσάς και τη χρήση της Υπηρεσίας Cloud από Εσάς ή τους 
Εξουσιοδοτημένους σας Χρήστες ή τη μεταφορά ή την παροχή πληροφοριών, δεδομένων ή προσωπικών 
πληροφοριών στην RIM. Συμφωνείτε ότι εάν ένας από τους Εξουσιοδοτημένους σας Χρήστες υποβάλει 
ένα αίτημα στην RIM που σχετίζεται με προσωπικές πληροφορίες που έχουν ληφθεί από την RIM μέσω 
χρήσης από Εσάς ή από τους Εξουσιοδοτημένους σας Χρήστες, η RIM μπορεί να παραπέμψει τον εν 
λόγω Εξουσιοδοτημένο Χρήστη σε Εσάς και μπορεί να συμβουλεύσει τους Εξουσιοδοτημένους σας 
Χρήστες ότι θα πρέπει να συμβουλεύονται Εσάς για πληροφορίες που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο 
Εσείς χειρίζεστε τις προσωπικές πληροφορίες. Εάν δεν σας επιτρέπεται, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους ή κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων νόμων ή κανονισμών που ισχύουν για τη συγκεκριμένη 
σας βιομηχανία) να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Cloud σύμφωνα με τους όρους αυτής της Σύμβασης, 
δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Cloud. Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να 
διατηρείτε αζημίωτη την RIM, τον Όμιλο Εταιρειών RIM, τις συνδεδεμένες εταιρείες της RIM, τους 
πράκτορες, διαδόχους και εντολοδόχους και κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της από 
οποιεσδήποτε νομικές ευθύνες, ζημίες, απώλειες, κόστη ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς 
περιορισμό, εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που πραγματοποιούνται από οποιαδήποτε εταιρεία 
της RIM, τον Όμιλο Εταιρειών της RIM, τις συνδεδεμένες με την RIM εταιρείες, τους πράκτορες, 
διαδόχους και εντολοδόχους ή κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη τους, ως αποτέλεσμα 
παραποίησης ή παράβασης εγγύησης που καθορίζεται στην παρούσα. 
 
ΣΤ. Χρήση της Υπηρεσίας. Για τους σκοπούς μόνο αυτής της Σύμβασης, προστίθενται τα παρακάτω 
στην Ενότητα 3 της BBSLA «Χρήση της Εφαρμογής BlackBerry»: 
 
Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Cloud, θα διασφαλίζετε ότι Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες 
σας δεν θα: 
 

(α) χρησιμοποιήσουν κανένα σημείο εισόδου στην Υπηρεσία Cloud για την αυτοματοποίηση 
προσωρινής μνήμης (caching), μετα-αναζήτηση, παρακολούθηση ή δραστηριότητα χρήστη ή 
οποιαδήποτε μέσα για την τροποποίηση ή αναδρομολόγηση, ή επιχείρηση τροποποίησης ή 
αναδρομολόγησης, της Υπηρεσίας Cloud, 

 
(β) προσπελάσουν ή επιχειρήσουν να προσπελάσουν το υλικό οποιουδήποτε τρίτου μέρους στην 

Υπηρεσία Cloud, 
 
(γ) πουλήσουν, ενοικιάσουν, υπομισθώσουν, διανείμουν, εκχωρήσουν, μεταφέρουν, αντιγράψουν 

ή τροποποιήσουν την Υπηρεσία Cloud ή επιχειρήσουν να κάνουν οποιοδήποτε από τα 
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παραπάνω ή να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία Cloud για οποιονδήποτε λόγο εκτός από 
αυτούς που επιτρέπονται από αυτήν τη Σύμβαση, 

 
(δ) διανείμουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιουσδήποτε ιούς που καταστρέφουν ή μολύνουν 

λειτουργίες, «back doors», «time bombs», «Trojan horses», προγράμματα «sniffer», 
«worms», bots, «drop dead devices», κώδικα επικίνδυνου λογισμικού, αρχεία, προγράμματα 
ή ρουτίνες προγραμμάτων ή άλλες επιμολυντικές ή καταστροφικές λειτουργίες ή άλλες 
ρουτίνες λογισμικού ή στοιχεία υλικού μέσω της Υπηρεσίας Cloud ή με οποιονδήποτε τρόπο 
που είναι σχεδιασμένα για να: (i) επιτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή τη χρήση 
της Υπηρεσίας Cloud ή υπολογιστικών συστημάτων στα οποία έχει φορτωθεί οποιοδήποτε 
σχετικό λογισμικό ή με τα οποία συνδέονται οποιαδήποτε Προϊόντα της RIM, (ii) 
απενεργοποιήσουν, προκαλέσουν ζημιά ή διαγράψουν την Υπηρεσία Cloud ή οποιοδήποτε 
σχετικό λογισμικό ή (iii) πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες ενέργειες που θα 
μπορούσαν να παρεμποδίσουν την πλήρη χρήση της Υπηρεσίας Cloud ή οποιουδήποτε 
σχετικού λογισμικού από την RIM ή τους τελικούς της χρήστες ή 
 

(ε) δημοσιεύσουν, μεταδώσουν, διανείμουν ή φορτώσουν οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες ή 
ανεπιθύμητες προσκλήσεις μαζικών email, αλυσίδων επιστολών, ανεπιθύμητης 
αλληλογραφίας (junk mail), «spam», σχημάτων πυραμίδας ή άλλων επιδιώξεων ή 
επικοινωνιών, που συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, το spam κινητών τηλεφώνων ή 
υπολογιστών ή τη χρήση ή συλλογή διευθύνσεων email ή τηλεφωνικών αριθμών ή άλλων 
πληροφοριών χρηστών εκτός από τις πληροφορίες των Εξουσιοδοτημένων σας Χρηστών και 
αποκλειστικά για τους δικούς σας νομότυπους εσωτερικούς σκοπούς, ή τη χρήση της 
Υπηρεσίας Cloud για τη συλλογή οποιωνδήποτε δεδομένων, την εξαγωγή ή την ανεύρεση ή 
την εξασφάλιση ή προσπάθεια εξασφάλισης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στη μνήμη 
ασύρματης συσκευής και στα προγράμματα ή τις εφαρμογές λογισμικού. 

 
Ζ. Τα Δεδομένα σας. Ανάμεσα σε Εσάς και την RIM, θα διατηρείτε την ιδιοκτησία του 
περιεχομένου και των δεδομένων που παράγονται από Εσάς ή τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας, τα 
οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ή αποθηκευτεί σε διακομιστές της RIM στα πλαίσια της χρήσης 
της Υπηρεσίας Cloud από Εσάς («τα Δεδομένα σας»). Τα Δεδομένα σας δεν περιλαμβάνουν Λογισμικό 
ή Περιεχόμενο Τρίτου Μέρους που έχει αδειοδοτηθεί ή παρέχεται με άλλο τρόπο σε Εσάς από την RIM 
ή δεδομένα που παράγονται από την RIM κατά την πορεία της παροχής της Υπηρεσίας Cloud 
(συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών που δημιουργούνται από τα συστήματα και 
δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και μετάδοση των επικοινωνιών σας, όπως δεδομένα 
δρομολόγησης μηνυμάτων) ή δεδομένα που συλλέγονται από την RIM σύμφωνα με άλλες συμβάσεις 
που ενδέχεται να έχετε Εσείς ή οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες σας με την RIM. Συμφωνείτε ότι η RIM 
έχει το δικαίωμα να συλλέγει, χρησιμοποιεί, γνωστοποιεί, επεξεργάζεται, μεταφέρει και αποθηκεύει τα 
Δεδομένα σας για τους σκοπούς της παροχής της Υπηρεσίας Cloud όπως περιγράφεται σε αυτήν τη 
Σύμβαση. Λόγω της φύσης της Υπηρεσίας Cloud, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η RIM μπορεί να 
αποθηκεύσει διαπιστευτήρια Εξουσιοδοτημένων Χρηστών και κλειδιά κρυπτογράφησης που σχετίζονται 
με εσάς και τα Προϊόντα Χειρός που έχουν παρασχεθεί από Εσάς ή εκ μέρους σας και εκ μέρους των 
Εξουσιοδοτημένων Χρηστών σας. Συμφωνείτε ότι η RIM θα ενεργήσει ως δίαυλος για τα Δεδομένα σας, 
σύμφωνα με αυτήν τη Σύμβαση και ότι η RIM μπορεί να προσπελάσει τα εν λόγω δεδομένα σε μη συχνή 
και μη τακτική βάση, όπως είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και/ή της 
απόδοσης της Υπηρεσίας Cloud, όπως απαιτείται από το νόμο ή όπως μπορείτε να συγκατατεθείτε εσείς. 
Συμφωνείτε ότι η RIM μπορεί να γνωστοποιήσει τα Δεδομένα σας και άλλες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου επικοινωνιών και κλειδιών κρυπτογράφησης που σχετίζονται με τη 
χρήση των Υπηρεσιών Cloud από Εσάς ή τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας εάν είναι 
προσπελάσιμες από την RIM με σκοπό τη συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων 
οποιωνδήποτε νόμιμων αιτημάτων πρόσβασης, δικαστικών κλήσεων και εντολών και για την προστασία 
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της Υπηρεσίας Cloud και των χρηστών της από απάτη, απειλές ασφαλείας ή παραβάσεις αυτής της 
Σύμβασης από Eσάς ή τους Εξουσιοδοτημένους σας Χρήστες. 
 
H. Αφαίρεση των Δεδομένων σας. Όπως περιγράφεται περαιτέρω στην BBSLA, δεν επιτρέπεται 
σε Εσάς και τους Εξουσιοδοτημένους σας Χρήστες να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Cloud με σκοπό 
τη διάπραξη ενός εγκλήματος ή τη διευκόλυνση της διάπραξης ενός εγκλήματος ή άλλων παράνομων 
πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της καταστρατήγησης, παραβίασης ή κατάχρησης οποιωνδήποτε 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου 
μέρους. Συμφωνείτε ότι η RIM μπορεί να διαγράψει όλα ή μέρος των Δεδομένων σας εάν ενημερωθεί 
από ένα τρίτο μέρος ότι αποθηκεύονται ή φιλοξενούνται χωρίς εξουσιοδότηση ή ότι είναι παράνομα. 
 
Θ. Ασφάλεια. Η RIM θα χρησιμοποιήσει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την προστασία της 
ασφάλειας των Δεδομένων σας. Η RIM διατηρεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την 
παροχή και ενεργοποίηση της ασφάλειας της Υπηρεσίας Cloud. Αυτό περιλαμβάνει ποικιλία τεχνολογιών 
και διαδικασιών ασφαλείας για να παρέχει βοήθεια για την προστασία των Δεδομένων σας από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Για παράδειγμα, η RIM επεξεργάζεται τα 
Δεδομένα σας σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε 
ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι: (α) δεδομένα που παράγονται από Εσάς ή 
τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας θα στέλνονται στο Διαδίκτυο όταν περνούν από την Microsoft 
στους διακομιστές της Υπηρεσίας Cloud, όπου η Υπηρεσία Cloud είναι σχεδιασμένη να 
αποκρυπτογραφεί και κατόπιν να κρυπτογραφεί τα δεδομένα στα πλαίσια της επεξεργασίας που 
παρέχεται από την Υπηρεσία Cloud πριν από την αποστολή των δεδομένων που στέλνονται στο 
ασύρματο δίκτυο για παράδοση στα Προϊόντα Χειρός και (β) για δεδομένα που στέλνονται από Προϊόντα 
Χειρός, η Υπηρεσία Cloud είναι σχεδιασμένη να κρυπτογραφεί και κατόπιν να στέλνει τα δεδομένα 
στους διακομιστές της Microsoft στο Διαδίκτυο, μέσω μιας κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Ορισμένα από 
τα Δεδομένα σας μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα για σας και συνεπώς να απαιτούν ένα επίπεδο 
ασφαλείας που δεν παρέχεται από την Υπηρεσία Cloud. Καμία διαδικτυακή υπηρεσία δεν είναι άτρωτη 
σε online επιθέσεις ή προσπάθειες αποφυγής των μέτρων ασφαλείας του κλάδου, και συμφωνείτε ότι θα 
είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να καθορίσετε εάν η ασφάλεια της Υπηρεσίας Cloud ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις σας. Θα ειδοποιήσετε έγκαιρα την RIM στη διεύθυνση 
https://www.blackberry.com/securityissue/ εάν πληροφορηθείτε για οποιαδήποτε παράβαση ασφαλείας 
που σχετίζεται με την Υπηρεσία Cloud. 
 
Ι. Εμπιστευτικότητα. Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες σας συμφωνείτε να διατηρήσετε 
εμπιστευτικές τις πληροφορίες λογαριασμού που παρέχονται σε Εσάς από την RIM, 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του ID και του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας. 
 
ΙΑ. Ακύρωση ή Μείωση της Υπηρεσίας. 
 
Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας σε οποιαδήποτε στιγμή με εκ των προτέρων κοινοποίηση 
τριάντα (30) ημερών στη RIM, στη διεύθυνση help@rim.com. Μπορείτε να μειώσετε τον αριθμό των 
Εξουσιοδοτημένων Χρηστών σας στη Συνδρομή σας σε οποιαδήποτε στιγμή. 
 
Η RIM μπορεί να ακυρώσει τη Συνδρομή σας κατόπιν κοινοποίησης σε Εσάς εάν δεν έχετε ενεργούς 
Εξουσιοδοτημένους Χρήστες στην Υπηρεσία Cloud για μια περίοδο έξι (6) μηνών. Η RIM διατηρεί το 
δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση στην Υπηρεσία Cloud οποιουδήποτε από τους 
Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία Cloud για τρεις (3) μήνες. 
 
ΙΒ. Όρος. Για τους σκοπούς μόνο αυτής της Σύμβασης, η ενότητα της BBSLA με επικεφαλίδα 
«Όρος» διαγράφεται δια της παρούσας εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται με την παρακάτω: 
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Αυτή η Σύμβαση θα ισχύει μετά τη συμφωνία Σας να δεσμεύεστε από τους όρους αυτής της Σύμβασης 
(όπως περιγράφεται παραπάνω) και θα εξακολουθήσει να ισχύει έως: (i) τον τερματισμό αυτής της 
Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Σύμβασης, (ii) τον τερματισμό της συνδρομής σας στο 
Microsoft® Office 365, (iii) την ακύρωση της Συνδρομής σας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ή 
(iv) τον τερματισμό της Υπηρεσίας Cloud. 
 
ΙΓ. Επίδραση του Τερματισμού. Μετά τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης, θα παύσει αμέσως 
το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας Cloud από Εσάς και από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας. Η 
RIM διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τα Δεδομένα σας από τους διακομιστές της μετά τον τερματισμό 
αυτής της Σύμβασης και/ή μετά από πτώχευσή σας. Συμφωνείτε ότι η RIM μπορεί να διατηρήσει τα 
Δεδομένα σας για διάστημα έως ενενήντα (90) ημέρες μετά τη λήξη ή τον τερματισμό αυτής της 
Σύμβασης ή για όσο διάστημα μπορεί να απαιτείται για συμμόρφωση με: (i) οποιονδήποτε νόμο ή 
κανονισμό που ισχύει για την RIM ή (ii) οποιοδήποτε δικαστήριο, κανονιστική υπηρεσία ή αρχή στην 
οποία υπόκειται η RIM. Οποιαδήποτε από τα Δεδομένα σας που δεν επιστρέφονται ή καταστρέφονται 
σύμφωνα με αυτήν τη Σύμβαση θα εξακολουθούν να υπόκεινται στις προστατευτικές διατάξεις 
εμπιστευτικότητας που περιγράφονται σε αυτήν τη Σύμβαση για όσο διάστημα βρίσκονται στην κατοχή 
της RIM. Ο τερματισμός της παρούσας Σύμβασης δεν θα απαλλάξει Εσάς από την υποχρέωσή σας να 
καταβάλετε οποιαδήποτε συσσωρευμένα τέλη και/ή χρεώσεις Συνδρομής. 
 
ΙΔ. Υποστήριξη. Η RIM μπορεί να παρέχει την υποστήριξη, εάν ισχύει, όπως μπορεί να καθορίζεται 
στον ιστότοπο www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription. Μπορεί να ισχύουν χρεώσεις και 
η περιγραφή της υποστήριξης υπόκειται σε αλλαγή. 
 
ΙΕ. Συλλογή, Χρήση και Γνωστοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών. 
 
Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις Συγκατάθεσης για Συλλογή Πληροφοριών 
της BBSLA, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προσωπικού απορρήτου της RIM που αναφέρεται στο 
παρόν (η «Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου»), κατά την παροχή της Υπηρεσίας Cloud, η RIM ή οι 
πάροχοι υπηρεσιών της μπορεί να συλλέξουν, χρησιμοποιήσουν, επεξεργαστούν, μεταδώσουν, 
γνωστοποιήσουν και/ή αποθηκεύσουν διάφορες μορφές αναγνωρίσιμων ή άλλων πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του ονόματος χρήστη σας και του ονόματος του οργανισμού 
σας, των ρόλων των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών σας στην Υπηρεσία Cloud, των ονομάτων και 
εσωτερικών ID, των διαπιστευτηρίων στο Microsoft® Office 365, των πολιτικών ΙΤ που ισχύουν για τα 
δικά σας Προϊόντα Χειρός και αυτά των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών σας, πληροφοριών για τη χρήση 
της Υπηρεσίας Cloud και των σχετιζόμενων Προϊόντων Χειρός από Εσάς, του λογισμικού και υλικού, 
των ημερολογίων μηνυμάτων και στατιστικών και άλλων πληροφοριών, με σκοπό τη διευκόλυνση της 
διαβίβασης των email και άλλων δεδομένων προς και από τα Προϊόντα Χειρός που παρέχονται για την 
Υπηρεσία Cloud που χρησιμοποιείτε. Συμφωνείτε ότι η RIM ή οι πάροχοι υπηρεσιών της μπορούν να 
συλλέξουν, χρησιμοποιήσουν, επεξεργαστούν, διαβιβάσουν, γνωστοποιήσουν και αποθηκεύσουν 
δεδομένα για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, που συμπεριλαμβάνουν: (i) 
οποιονδήποτε σκοπό που σχετίζεται με την Υπηρεσία Cloud και τα σχετιζόμενα προϊόντα και υπηρεσίες 
της RIM, (ii) για εσωτερική χρήση από την RIM και τις συνδεδεμένες της εταιρείες, με σκοπό τη 
λειτουργία, διατήρηση, βελτίωση ή ενημέρωση της Υπηρεσίας Cloud (συμπεριλαμβανομένων 
λειτουργιών που περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και την προστασία κατά απειλών που προκύπτουν για 
τους χρήστες, όπως το malware ή το spam), για τη διευθέτηση τεχνικών ζητημάτων και για την επίλυση 
προβλημάτων που στοχεύουν στην αποτροπή, τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων που 
επηρεάζουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας Cloud και (iii) οποιονδήποτε σκοπό που επιτρέπεται ή 
απαιτείται από οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό ή για τον οποίο παρέχετε τη συγκατάθεσή σας. 
Περαιτέρω κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί να συλλεχθούν, 
χρησιμοποιηθούν, υποβληθούν σε επεξεργασία και αποθηκευτούν σε διακομιστές που λειτουργούν από ή 
εκ μέρους της RIM στον Καναδά και σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία η RIM, οι συνδεδεμένες εταιρείες 
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της RIM και οι πάροχοι υπηρεσιών που προσλαμβάνονται από την RIM, διατηρούν εγκαταστάσεις 
(μπορεί να περιλαμβάνονται χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Εάν Εσείς ή οι 
Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες σας είστε κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή μιας χώρας που 
περιορίζει διαβιβάσεις δεδομένων εκτός αυτής της δικαιοδοσίας ή περιφέρειας, παρέχετε τη συγκατάθεσή 
σας ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να διαβιβαστούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή της εν λόγω χώρας ή χωρών για επεξεργασία και αποθήκευση από την RIM, τις συνδεδεμένες 
εταιρείες της RIM ή τους παρόχους υπηρεσιών της, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Συμφωνείτε 
επίσης ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να γνωστοποιηθούν από την RIM στην Microsoft ή 
να παραληφθούν από την RIM μέσω της Microsoft, καθώς και σε οποιονδήποτε για τον οποίο έχετε 
ενημερώσει την RIM ότι διαθέτει εξουσιοδότηση από Εσάς για τη διαχείριση της Υπηρεσίας Cloud εκ 
μέρους σας, συμπεριλαμβανομένων των Ανατεθειμένων Διαχειριστικών Συνεργατών (Delegate Admin 
Partners - «DAP»). Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε εξασφαλίσει όλες τις αναγκαίες συγκαταθέσεις από 
τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας για αυτούς τους σκοπούς. Συμφωνείτε ότι η RIM μπορεί να 
στέλνει κοινοποιήσεις σε Εσάς και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας σχετικά με θέματα τεχνικής 
εξυπηρέτησης ή συμβάντα που αφορούν/επηρεάζουν την υπηρεσία, όπως και πληροφορίες που 
σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας Cloud. 
 
 
 
Συμφωνώ         Δεν συμφωνώ 
 


