A BLACKBERRY BUSINESS FELHŐSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ BLACKBERRY
SOLUTION LICENCMEGÁLLAPODÁS MELLÉKLETE A MICROSOFT® OFFICE 365-HÖZ
(„a FÜGGELÉK”)
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS:
Jelen felhőszolgáltatás (alább meghatározva) elérése és/vagy használata érdekében a következő
kritériumoknak kell eleget tennie: (1) érvényes előfizetés a Microsoft® Office 365 a Microsoft
Corporation vállalattal vagy egyik társvállalatával kötött előfizetési megállapodás értelmében; (2)
elfogadta a BBSLA-t (alább meghatározva); és (3) elfogadta ezt a Mellékletet. Ha nem tesz eleget a fenti
kritériumoknak, akkor nem érheti el és/vagy nem használhatja a felhőszolgáltatást. Kérem, alaposan
nézze át az alábbi Mellékletet, mielőtt az alábbi „ELFOGADOM” gombra kattintana.
1.

MEGÁLLAPODÁS.

A.
A megállapodás feltételei. A BlackBerry Solution licencmegállapodás („BBSLA”) jelenlegi
verziója az Ön joghatósági területén az a megállapodás, amely szerint a RIM elérhetővé teszi a RIM
szolgáltatásokat és szoftvert a BlackBerry megoldáshoz és - a jelen Melléklet módosításai szerint - a
felhőszolgáltatás Ön általi használatára vonatkozik (alább meghatározva). Együttesen, a BBSLA és a
jelen Melléklet egy jogi megállapodás (a „Megállapodás”) egyénileg Ön - vagy amennyiben vállalata
vagy más jogi személy nevében fizet elő jelen felhőszolgáltatásra, a vállalat vagy más jogi személy,
akinek a nevében való eljárásra Ön felhatalmazott (mindkét esetben „Ön”) - és a Research In Motion
Limited vagy annak leányvállalata vagy társvállalata között, amely a BBSLA-t Önnel megkötötte
(„RIM”). A jelen megállapodás mind Önre, mind a RIM-re a „Fél” megnevezést, együttesen pedig a
„Felek” megnevezést alkalmazza. Amennyiben a BlackBerry BBSLA és a jelen Melléklet között
ellentmondás áll fenn, a Melléklet az irányadó, de kizárólag az ellentmondás tekintetében.
B.
Az „Elfogadom” gombra való kattintás hatása. Az alábbi „Elfogadom” gombra kattintva
megerősíti, hogy elolvasta és megértette a jelen Megállapodást, és elfogadja, hogy az kötelező érvényű
Önre nézve, és vállalja, hogy be fogja tartani. HA NEM FOGADJA EL A JELEN
MEGÁLLAPODÁST, AKKOR NEM ÉRHETI EL ÉS/VAGY NEM HASZNÁLHATJA A
FELHŐSZOLGÁLTATÁST. HA A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL KAPCSOLATBAN
BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAGY KÉTELYE LENNE, ÍRJON A RIM MUNKATÁRSAINAK A
legalinfo@rim.com CÍMRE.
2.

MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Mellékletben szereplő minden nagybetűs terminus a BBSLA-ban meghatározott jelentéssel bír
kivéve, ha a jelen Melléklet erről másként nem rendelkezik. A Megállapodásban alkalmazottak szerint, az
alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:
„Felhőszolgáltatás” a RIM által üzemeltetett szolgáltatást jelenti, amely az Ön kézi termékeinek
kezelését kizárólag a Microsoft® Office 365 elérésére és használatára engedélyezi, és amelynek
jelenlegi neve BlackBerry Business Cloud Services for Microsoft® Office 365. A „Szolgáltatás”
kifejezés a BBSLA-ban használtak szerint a felhőszolgáltatást foglalja magába.
A „Microsoft® Office 365” a Microsoft Corporation vagy társvállalatai („Microsoft”), vagy
azok szolgáltatói által vagy nevükben működtetett előfizetési számára, amely „Microsoft® Office
365” néven és annak bármely jogutódja nevén forgalmazott. Bármely kétség elkerülése érdekében
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kijelentjük, hogy a Microsoft® Office 365 szolgáltatás egy harmadik fél szolgáltatás (a BBSLAban meghatározottak szerint).
Az „Előfizetés” az a megállapodás, amelyben Önt és az Ön engedéllyel rendelkező
felhasználóinak egy bizonyos részét a RIM felhatalmazza a felhőszolgáltatás használatára.
3.

MÓDOSÍTÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK A BBSLA-HOZ

A.
Licenc átadása Kizárólag a jelen Megállapodás alkalmazásában, a BBSLA 2(a) része, a
„Szoftver és dokumentációs licenc”, teljes egészében törlésre kerül, és a következővel helyettesítik:
Tekintettel a jelen feltételekre és kikötésekre és az előfizetési díjak kifizetésére (ha vannak ilyenek), a
RIM egy személyes, nem kizárólagos, át nem ruházható, visszavonható engedélyt ad a felhőszolgáltatás
használatára, kizárólag az Ön és az Ön előfizetése által engedélyezett számú engedéllyel rendelkező
felhasználók általi belső felhasználásra. Jelen felhőszolgáltatást előfizetés alapján nyújtják és ennélfogva
a licencjogok kizárólag csak arra az időszakra érvényesek, amelyre Ön kifizette a kötelező előfizetési
díjakat (ha vannak ilyenek).
B.
Hitelesítés. Ön tudomásul veszi, hogy a felhőszolgáltatás eléréséhez és használatához Önt és az
Ön engedéllyel rendelkező felhasználóit a Microsoft-nak Microsoft® Office 365 előfizetőként kell
hitelesítenie, aki jogosult a felhőszolgáltatás elérésére és használatára, és a RIM nem felel a Microsoft
azonosítási módszereinek biztonságáért vagy pontosságáért, a Microsoft-tól megszerzett bármilyen
pontatlan információért, vagy a Microsoft adatközpontjainak vagy hálózatának biztonságáért vagy
adatvédelmi szabályzatáért.
C.
A szolgáltatás elérhetősége. Előfordulhat, hogy a felhőszolgáltatás nem érhető el minden
országban, illetve földrajzi helyen Ön és/vagy az Ön engedéllyel rendelkező felhasználói számára.
D.
Szolgáltatáskorlátozások. A RIM saját belátása szerint adminisztratív korlátozásokat léptethet
életbe a felhőszolgáltatás használatára. A RIM és társvállalatai: (i) nem biztosítják a felhőszolgáltatáson
keresztül elért adatok elérhetőségét, pontosságát, teljességét megbízhatóságát vagy időszerűségét; és (ii)
semmilyen módon nem járulnak hozzá és nem felelősek harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokért,
beleértve a Microsoft® Office 365-öt. Ön tudomásul veszi, hogy a felhőszolgáltatás részben a Microsoft®
Office 365 teljesítményétől függ és a Microsoft® Office 365-tel kapcsolatos minden megszakítás, leállás,
hiba vagy egyéb teljesítménnyel kapcsolatos probléma befolyásolja a felhőszolgáltatás Ön általi elérését,
használatát és teljesítményét. Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a RIM bármikor módosíthatja,
felfüggesztheti, megszüntetheti vagy letilthatja a felhőszolgáltatás elérését.
E.
Standard szolgáltatás. Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy: (a) a felhőszolgáltatás egy
standard szolgáltatás, amelyet nem bizonyos ágazatok számára terveztek vagy állítottak össze, és (b) Ön,
és nem a RIM, felelős az Ön ágazatában hatályos törvények és rendelkezések betartásáért, mivel a RIM
nem szavatolja, hogy a felhőszolgáltatás használata minden szervezetre vonatkozó törvényt vagy
rendelkezést betart (különösen ami a szabályozott ágazatokat illeti). Ön biztosítja a RIM-et arról, hogy: (i)
Rendelkezik minden szükséges beleegyezéssel a felhőszolgáltatás használatához, ideértve a beleegyezést
minden személyes adat megadására, amelyet Ön vagy az Ön engedéllyel rendelkező felhasználói
megadnak a RIM-nek a felhőszolgáltatás Ön általi használata alatt; (ii) Önre nem vonatkozik semmilyen
törvény vagy rendelkezés, amely tiltaná Önnek a felhőszolgáltatás használatát jelen Megállapodás
feltételei szerint, vagy Önnek vagy az Ön engedéllyel rendelkező felhasználóinak országában vagy
földrajzi helyén, vagy amelyek jelen Megállapodással vagy a felhőszolgáltatás standard jellegével
ellentétes ágazatspecifikus adatbiztonsági kötelezettségeket írnának elő (ideértve, korlátozás nélkül, a
Gramm-Leach-Bliley törvényt, az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámolási kötelezettségéről
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szóló törvényt, vagy a HITECH törvényt); (iii) a RIM-nek nem kell az Ön sajátos ágazatához szabnia a
felhőszolgáltatást; és (iv) a RIM-et semmilyen Önre vonatkozó törvény vagy rendelkezés nem kötelezi
semmilyen további megállapodás megkötésére a felhőszolgáltatás nyújtásához. Ön beleegyezik abba,
hogy betart minden törvényt, rendelkezést, bejelentést, regisztrációt, licencet, jóváhagyást és
beleegyezést, amely az Ön országában vagy joghatósági területén kötelező és felelős ezekért, ideértve
korlátozás nélkül az importra, exportra és adatvédelemre vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket,
amelyek Önre és a felhőszolgáltatás Ön vagy az Ön engedéllyel rendelkező felhasználói általi
használatára, vagy a RMI-nek információk, adatok vagy személyes adatok átadására vagy megadására
vonatkoznak. Ön beleegyezik abba, hogy ha az Ön engedéllyel rendelkező felhasználóinak egyike egy
kérést intéz a RIM-hez olyan személyes adatokkal kapcsolatban, amelyet a RIM a felhőszolgáltatás Ön
vagy az Ön engedéllyel rendelkező felhasználói általi használatán keresztül szerzett meg, a RIM ezt az
engedéllyel rendelkező felhasználót Önhöz irányíthatja és azt tanácsolhatja az Ön engedéllyel rendelkező
felhasználóinak, hogy Önhöz forduljanak azzal kapcsolatosan, ahogyan Ön a személyes adatokat kezeli.
Ha Önnek a hatályos törvények vagy rendelkezések (ideértve az Ön sajátos ágazatára érvényes
törvényeket és rendelkezéseket) nem engedik meg a felhőszolgáltatás használatát a jelen Megállapodás
feltételei szerint, akkor Ön nem jogosult a felhőszolgáltatás használatára. Ön beleegyezik, hogy
kártalanítja a RIM-et, a RIM vállalatcsoportot, a RIM társvállalatait, ügynökeit, jogutódjait és
megbízottjait, és ezek minden igazgatóját és hivatalnokát, és gondoskodik kártalanításukról minden
kötelezettség, kár, veszteség, költség vagy kiadás (ideértve, korlátozás nélkül, minden méltányos ügyvédi
díjat és költséget) tekintetében, amelyet a RIM, a RIM vállalatcsoport, a RIM társvállalatai, ügynökei,
jogutódjai és megbízottjai vagy ezek igazgatói vagy hivatalnokai számára merül fel megtévesztés vagy itt
megállapított garancia megszegésének eredményeként.
F.
A szolgáltatás használata. Kizárólag a jelen Megállapodás alkalmazásában, a BSLA 3. része,
„Az Ön BlackBerry megoldásának használata”, a következővel kerül kiegészítésre:
A felhőszolgáltatás használata alatt Ön gondoskodik arról, hogy Ön és az Ön engedéllyel rendelkező
felhasználói:
(a) nem használják a felhőszolgáltatás egyetlen belépési pontját sem a gyorsítótározás,
metakeresés, monitorozás vagy felhasználói tevékenység automatizálására, illetve nem
használnak semmilyen nem engedélyezett eszközt a felhőszolgáltatás módosítására vagy
átirányítására, illetve módosításának vagy átirányításának megkísérlésére;
(b) nem érnek el és nem próbálnak elérni egyetlen harmadik fél anyagát sem a
felhőszolgáltatásban;
(c) nem adják el, kölcsönzik ki, adják bérbe, ruházzák át a felhasználási engedélyt, illetve nem
forgalmazzák, engedik át, másolják vagy módosítják a felhőszolgáltatást, vagy kísérelik meg
az előbbiek bármelyikét, vagy a felhőszolgáltatást bármely olyan más célra használják, ami a
jelen Megállapodásban nincs engedélyezve;
(d) nem forgalmaznak a felhőszolgáltatáson keresztül vagy bármilyen egyéb módon semmilyen
vírust, fertőző vagy romboló szolgáltatást, „hátsó ajtókat”, „időbombákat” „trójai lovakat”,
„szimatoló” rutinokat, „férgeket”, robotprogramokat, „halálos eszközöket”, ártalmas
szoftverkódot, fájlt, programot vagy programrutint vagy más fertőző vagy romboló
szolgáltatást vagy más számítógépes szoftverrutint vagy hardverkomponenst, amelyek arra
szolgálnak, hogy: (i) engedélyezzék az illetéktelen hozzáférést azon felhőszolgáltatáshoz
vagy számítógépes rendszerhez, amelyen bármilyen kapcsolódó szoftver fut, vagy amelyhez
RIM termékek kapcsolódnak, illetve ezek használatát; (ii) letiltsák, károsítsák vagy töröljék a
felhőszolgáltatást vagy bármely kapcsolódó szoftvert; vagy (iii) bármilyen egyéb ehhez
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hasonló műveletet végezzenek, amely akadályozná a felhőszolgáltatás vagy bármely
kapcsolódó szoftver teljes használatát a RIM vagy végfelhasználói által; vagy
(e) nem tesznek közzé, közvetítenek, forgalmaznak vagy töltenek fel semmilyen nem
engedélyezett vagy kéretlen tömeges e-mail kérelmet, láncleveleket, reklámokat marketing
vagy promóciós anyagokat, „szennyleveleket”, „levélszemetet”, piramisjátékokat vagy
bármilyen más kérelmet vagy kommunikációt, ideértve, korlátozás nélkül, a levélszemét
küldését mobiltelefonokra vagy számítógépekre, és nem használják vagy gyűjtik össze a
felhasználó e-mail címeit vagy telefonszámait vagy egyéb felhasználói adatot, kivéve az Ön
engedéllyel rendelkező felhasználóinak kizárólag az Ön törvényes belső céljaira megadott
adatait, illetve nem használják a felhőszolgáltatást semmilyen adatgyűjtésre, adatkibontásra
vagy adatbányászatra vagy illetéktelen hozzáférésre, vagy ennek megkísérlésére, vezeték
nélküli eszköz memóriájához és szoftverprogramokhoz vagy alkalmazásokhoz való
hozzáférés érdekében.
G.
Az Ön adatai. Ön és a RIM közül Önt illeti meg az Ön és az Ön engedéllyel rendelkező
felhasználói által létrehozott tartalom és adatok tulajdonjoga, amelyek RIM kiszolgálókon kerülnek
feldolgozásra és tárolásra a felhőszolgáltatás Ön általi használatának részeként („Az Ön adatai”). Az Ön
adatai nem tartalmazzák az olyan szoftver vagy harmadik fél tartalmat, amelyeket a RIM engedélyezett
vagy más módon szolgáltatott Önnek, illetve nem tartalmazzák a felhőszolgáltatás nyújtása folyamán a
RIM által létrehozott adatokat (ideértve, korlátozás nélkül, azon rendszerek és hálózatok által létrehozott
információkat, amelyek az Ön kommunikációit hozzák létre és közvetítik, mint például az
üzenetirányítási adatok), vagy a RIM által olyan más megállapodás(ok) szerint gyűjtött adatokat, amelyek
Ön vagy az Ön engedéllyel rendelkező felhasználói és a RIM között jöhetnek létre. Ön beleegyezik, hogy
a RIM-nek joga van összegyűjteni, használni, közzétenni, feldolgozni, átadni és tárolni az Ön adatait a
felhőszolgáltatás nyújtásának céljára, a jelen Megállapodásban leírtak szerint. A felhőszolgáltatás
természete miatt Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy a RIM Önnel kapcsolatos engedélyezett
felhasználói hitelesített adatokat és titkosítási kulcsokat és Ön és az Ön engedéllyel rendelkező
felhasználói által vagy nevében telepített kézi termékeket tárolhat. Ön beleegyezik abba, hogy a RIM
közvetítőként jár el az Ön adataival kapcsolatban a jelen Megállapodás szerint, és a RIM rendszertelenül,
és nem rutinszerűen, hozzáférhet ezekhez az adatokhoz, ahogy jelen Megállapodás céljaira és/vagy a
felhőszolgáltatás végrehajtásához szükséges, a törvénynek vagy az Ön beleegyezésének megfelelően. Ön
beleegyezik, hogy a RIM kiadhatja az Ön adatait és egyéb információit, beleértve a felhőszolgáltatás Ön
vagy az Ön engedéllyel rendelkező felhasználói általi használatával kapcsolatos kommunikációit és
titkosítási kulcsait, ha ez a RIM számára elérhető, a hatályos törvények betartása érdekében, ideértve
minden törvényes hozzáférési kérelmet, idézést és bírósági határozatot, és hogy megvédje a
felhőszolgáltatást és felhasználóit minden csalástól, biztonsági kockázattól vagy jelen Megállapodás Ön
vagy az Ön engedéllyel rendelkező felhasználói általi megszegésétől.
H.
Az Ön adatainak eltávolítása. Ahogy a BBSLA-ban a továbbiakban leírásra kerül, Ön és az Ön
engedéllyel rendelkező felhasználói nem használhatják a felhőszolgáltatást bűncselekmény elkövetésére
vagy bármely bűncselekmény vagy egyéb törvénytelen vagy jogellenes cselekedet elkövetésére, ideértve
bármely harmadik fél bármely intellektuális tulajdonjogának és/vagy egyéb tulajdonjogának megsértését,
megszegését vagy hűtlen kezelését. Ön beleegyezik, hogy a RIM eltávolíthatja az Ön adatai egészét vagy
egy részét, ha egy harmadik fél értesíti, hogy engedély nélkül vannak tárolva vagy megosztva vagy más
módon törvénytelenek.
I.
Biztonság. A RIM a tisztességes üzleti magatartás keretein belül minden elvárható erőfeszítést
megtesz az Ön adatai biztonságának megvédéséért. A RIM gondoskodik a technikai és szervezeti
intézkedésekről a felhőszolgáltatás biztonságának biztosítására és engedélyezésére. Ez több különböző
biztonsági technológiát és eljárást foglal magába, védve az Ön adatait az illetéktelen hozzáféréssel,
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felhasználással vagy közzététellel szemben. Például, a RIM korlátozott hozzáférésű számítógéprendszereken dolgozza fel az Ön adatait, amelyek ellenőrzött helyiségekben vannak elhelyezve. Ön
tudomásul veszi és beleegyezik, hogy: (a) az Ön vagy az Ön engedéllyel rendelkező felhasználói által
létrehozott adatok az interneten keresztül kerülnek elküldésre, amikor áthaladnak a Microsoft-tól a
felhőszolgáltatás kiszolgálóihoz, ahol a felhőszolgáltatás visszafejti majd titkosítja az adatokat a
felhőszolgáltatás által biztosított feldolgozás részeként, azelőtt, hogy az adatok elküldésre kerülnének a
vezeték nélküli hálózathoz a kézi termékekhez való kézbesítés érdekében, és (b) a kézi termékektől
küldött adatok esetében, a felhőszolgáltatás arra szolgál, hogy visszafejtse, majd elküldje az adatokat a
Microsoft kiszolgálóihoz az interneten egy titkosított kapcsolaton keresztül. Az Ön adatai közül egyesek
különösen bizalmasak lehetnek az Ön számára, és ezért egy olyan biztonsági szintet igényelhetnek,
amelyet a felhőszolgáltatás nem biztosít. Egyetlen internetes szolgáltatás sem védett teljes mértékben az
online támadásokkal vagy az ipari biztonsági intézkedések kijátszási kísérletével szemben, és Ön
beleegyezik, hogy Ön az egyedüli felelős annak eldöntéséért, hogy a felhőszolgáltatás biztonsága
megfelel-e
vagy
sem
az
Ön
elvárásainak.
Azonnal
értesítheti
a
RIM-et
a
https://www.blackberry.com/securityissue/ címen, ha a felhőszolgáltatással kapcsolatos bármilyen
biztonsági szabálysértésről tudomást szerez.
J.
Titkosítás. Ön és az Ön engedéllyel rendelkező felhasználói beleegyeznek, hogy a RIM által az
Ön számára biztosított felhasználói fiók adatainak titkosságát megőrzik, ideértve, de nem kizárólagosan,
az Ön fiókjának azonosítóját és jelszavát.
K.

A szolgáltatás visszavonása vagy csökkentése.

Ön bármikor visszavonhatja előfizetését a RIM harminc (30) napos előzetes értesítése után a
help@rim.com címen. Ön bármikor csökkentheti az Ön előfizetése szerinti engedéllyel rendelkező
felhasználóinak számát.
A RIM törölheti az Ön előfizetését az Ön értesítésével, ha Önnek nincs aktív engedéllyel rendelkező
felhasználója a felhőszolgáltatásra egy hat (6) hónapos időszakig. A RIM fenntartja a jogot, hogy
megszüntesse a hozzáférést a felhőszolgáltatáshoz az Ön bármely engedéllyel rendelkező felhasználója
számára, aki három (3) hónapig nem használta a felhőszolgáltatást.
L.
Időtartam. Kizárólag a jelen Megállapodás alkalmazásában, a BBSLA „Időtartam” nevű része
ezennel teljes egészében törlésre kerül, és a következővel helyettesítik:
Ez a Megállapodás attól kezdve lép hatályba, amikor Ön beleegyezését adja annak megkötéséhez (az
alább leírtak szerint) és hatályban marad: (i) a jelen Megállapodás megszűnéséig a jelen Megállapodás
rendelkezései szerint; (ii) az Ön Microsoft® Office 365 előfizetése megszűnéséig; (iii) az Ön előfizetése
visszavonásáig ezen feltételek szerint; vagy (iv) a felhőszolgáltatás megszűnéséig.
M.
A megszűnés hatása. Jelen Megállapodás megszűnése Önnek és az Ön engedéllyel rendelkező
felhasználóinak azonnal megszűnik a joga a felhőszolgáltatás használatára. A RIM fenntartja a jogot az
Ön adatainak törlésére a kiszolgálóiról jelen Megállapodás megszűnte és/vagy az Ön fizetésképtelensége
után. Ön beleegyezik, hogy a RIM megtarthatja az Ön adatait kilencven (90) napig a jelen Megállapodás
lejárása vagy megszűnése után, vagy annyi ideig, amennyi szükséges a következőknek való megfelelésre:
(i) a RIM-re vonatkozó minden törvény vagy rendelkezés; vagy (ii) minden bíróság, szabályozó
ügynökség határozata, amelyeknek a RIM alá van vetve. Az Ön minden olyan adatára, amely jelen
Megállapodás szerint nem kerül visszajuttatásra vagy megsemmisítésre, továbbra is érvényesek a jelen
Megállapodásban leírt adatvédelmi rendelkezések, addig, amíg azok a RIM tulajdonában vannak. Jelen
Megállapodás megszűnése nem mentesíti Önt attól a kötelezettségétől, hogy minden felhalmozódott
előfizetési díjat és/vagy költséget kifizessen.
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N.
Támogatás.
A
RIM
támogatást
nyújthat
(ha
van
ilyen)
a
www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription weboldalon meghatározottak szerint. Díjak
számolhatók fel, és a támogatás leírása változhat.
O.

Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feltárása.

A BBSLA Beleegyezés az adatok gyűjtésébe rendelkezéseiben hivatkozott adatok mellett, ideértve a RIM
itt hivatkozott adatvédelmi szabályzatát (az „Adatvédelmi szabályzat”), a felhőszolgáltatás nyújtása
folyamán, a RIM vagy szolgáltatói különböző formájú azonosítható vagy egyéb adatokat gyűjthetnek,
használhatnak, dolgozhatnak fel, továbbíthatnak, tárhatnak fel és/vagy tárolhatnak, ideértve, korlátozás
nélkül, a megjelenített nevet és az Ön szervezetének nevét, az Ön engedéllyel rendelkező felhasználóinak
felhőszolgáltatás szerepeit, neveit és belső azonosítóit, a Microsoft® Office 365 hitelesített adatait, az Ön
és az Ön engedéllyel rendelkező felhasználói kézi termékeire vonatkozó IT szabályzatokat, a
felhőszolgáltatás és a kapcsolódó kézi termékek Ön általi használatának adatait, szoftver és hardver
adatokat, üzenetnaplókat és statisztikákat, és egyéb adatokat e-maileknek és egyéb adatoknak az Ön
felhőszolgáltatáshoz telepített kézi termékeire való és azokról való átvitelének elősegítésére. Ön
beleegyezik, hogy a RIM vagy annak szolgáltatói adatokat gyűjthetnek, használhatnak, dolgozhatnak fel,
továbbíthatnak, tárhatnak fel és tárolhatnak jelen Megállapodásban megállapított célokra, ideértve: (i) a
felhőszolgáltatással és a kapcsolódó RIM termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely célra, (ii)
a RIM és annak társvállalatai belső használatára a felhőszolgáltatás működtetésére, javítására vagy
frissítésére (ideértve olyan szolgáltatásokat, amelyek magukba foglalják a felhasználókat érintő új típusú
és változó kockázatok észlelését és az azok elleni védekezést, például rosszindulatú programok vagy
levélszemét), technikai problémák megoldására és hibakeresésre, olyan problémák megelőzésére,
észlelésére és kijavítására törekedve, amelyek akadályozzák a felhőszolgáltatás működését, és (iii)
bármely célra, amelyet egy hatályos törvény vagy rendelkezés megenged vagy előír, vagy amelybe Ön
beleegyezik. Továbbá, Ön elfogadja és megérti, hogy személyes adatok kerülhetnek összegyűjtésre,
felhasználásra, feldolgozásra, továbbításra és tárolásra a RIM által vagy nevében működtetett
kiszolgálókon, Kanadában és minden olyan országban, amelyben a RIM, a RIM társvállalatai és a RIM
által fenntartott szolgáltatók létesítményeket tartanak fenn (amely az Európai Gazdasági Térségen kívüli
országokat is magába foglalhat). Ha Ön vagy az Ön engedéllyel rendelkező felhasználói az Európai
Gazdasági Térségen vagy egy olyan országban laknak, amely korlátozza az adatátvitelt azon
joghatóságon vagy régión kívül, Ön beleegyezik, hogy a személyes adatok átvitelre kerülhetnek az
Európai Gazdasági Térségen vagy ilyen ország(ok)on kívülre, a RIM, a RIM társvállalatai vagy
szolgáltatói általi feldolgozásra vagy tárolásra, a jelen Megállapodás szerint. Ön abba is beleegyezik,
hogy a személyes adatokat a RIM feltárhatja a Microsoft-nak, illetve a RIM megszerezheti azokat a
Microsoft-tól, és bárkinek, akivel kapcsolatban Ön tájékoztatta a RIM-et, hogy az Ön nevében kezelheti a
felhőszolgáltatást, ideértve a meghatalmazott rendszergazda partnereket („DAP”). Ön szavatolja, hogy
minden szükséges beleegyezést megszerzett ezekre a célokra az Ön engedéllyel rendelkező
felhasználóitól. Ön beleegyezik, hogy a RIM üzeneteket küldhet Önnek és az Ön engedéllyel rendelkező
felhasználóinak a technikai szolgáltatás problémákról vagy szolgáltatást érintő eseményekről, valamint a
felhőszolgáltatás használatával kapcsolatos információkról.

Elfogadom
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