PIELIKUMS BLACKBERRY RISINĀJUMA LICENCES LĪGUMAM PAR BLACKBERRY
BIZNESA MĀKOŅPAKALPOJUMIEM SAISTĪBĀ AR MICROSOFT® OFFICE 365
(„PIELIKUMS”)
SVARĪGAS PIEZĪMES:
Lai piekļūtu Mākoņpakalpojumiem un/vai lietotu šos Mākoņpakalpojumus (kā norādīts turpmāk), Jums
(1) jābūt spēkā esošai programmai Microsoft® Office 365, saskaņā ar abonēšanas līgumu, kas noslēgts ar
Microsoft Corporation vai kādu no tās filiālēm; (2) jāpiekrīt BBRLL (kā norādīts turpmāk) noteikumiem;
un (3) jāpiekrīt šim Pielikumam. Ja jūs neatbilstat iepriekš norādītajiem kritērijiem, Jūs nedrīkstat piekļūt
Mākoņpakalpojumiem un/vai lietot tos. Lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šo Pielikumu pirms noklikšķināt uz
„ES PIEKRĪTU”.
1.

LĪGUMS.

A.
Līguma noteikumi. BlackBerry risinājuma licences līguma („BBRLL”) spēkā esošā redakcija
attiecībā uz Jūsu jurisdikciju ir līgums, saskaņā ar kuru RIM nodrošina RIM pakalpojumus un BlackBerry
risinājumam pieejamo programmatūru, un, kā to nosaka šis Pielikums, tas attiecas uz Jūsu
Mākoņpakalpojumu izmantošanu (kā norādīts turpmāk). BBRLL un šis Pielikums kopā veido juridisku
vienošanos („Līgumu”) starp Jums personīgi, vai gadījumā, ja Jūs abonējat šos Mākoņpakalpojumus
sava uzņēmuma vai citas juridiskas personas vārdā, starp šo uzņēmumu vai citu juridisko personu, kuras
pilnvarojumā Jūs rīkojaties (abos gadījumos „Jūs”), un uzņēmumu Research In Motion Limited vai tā
meitas uzņēmumu, vai filiāli, kas noslēdzis ar jums BBRLL („RIM”). Turpmāk tekstā katrs no Jums un
RIM tiek saukts „Puse” un kopā „Puses”. Ja ir pretrunas starp BBSLA un šo Pielikumu, prevalē
Pielikums, taču tas attiecas tikai uz apstākļiem, saistībā ar kuriem konstatēta šāda pretruna.
B.
Noklikšķināšanas uz „Es piekrītu” saistības. Noklikšķinot uz „Es piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka
esat izlasījis, izpratis un piekrītat uzņemties šajā līgumā noteiktās saistības un rīkoties saskaņā ar to. JA
JŪS
NEPIEKRĪTAT
ŠIM
LĪGUMAM,
JUMS
NAV
TIESĪBU
PIEKĻŪT
MĀKOŅPAKALPOJUMIEM UN/VAI IZMANTOT TOS. JA JUMS SAISTĪBĀ AR ŠO
VIENOŠANOS IR KĀDI JAUTĀJUMI VAI NESKAIDRĪBAS, LŪDZU, SAZINIETIES AR „RIM” PA
E-PASTU legalinfo@rim.com
2.

JĒDZIENU SKAIDROJUMI

Visu ar lielajiem burtiem rakstīto jēdzienu skaidrojumi ir norādīti BBSLA, ja vien šajā Pielikumā nav
norādīts citādi. Šajā Līgumā lietotajiem jēdzieniem ir turpmāk norādītās nozīmes:
„Mākoņpakalpojums” nozīmē RIM mitināto pakalpojumu, kas ļauj veikt Jūsu portatīvo ierīču
pašpārvaldi, vienīgi lai piekļūtu un lietotu Microsoft® Office 365, ko patlaban dēvē par
BlackBerry biznesa Mākoņpakalpojumiem Microsoft® Office 365 vajadzībām. Atbilstoši
lietojumam BBRLL, jēdziens „Pakalpojums” ietver Mākoņpakalpojumu.
„Microsoft® Office 365” ir mitināts abonēšanas pakalpojums, kuru nodrošina Microsoft
Corporation, tās filiāle („Microsoft”) vai to pakalpojumu sniedzēji, kas tirgū tiek virzīts ar
nosaukumu „Microsoft® Office 365” un visiem tā pēctecīgajiem nosaukumiem. Lai novērstu
visas šaubas, Microsoft® Office 365 mitinātais pakalpojums ir Trešās personas pakalpojums (kā
noteikts BBRLL).
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„Abonēšana” nozīmē tādu kārtību, saskaņā ar kuru RIM ir pilnvarojusi Jūs un noteiktu Jūsu
Pilnvaroto lietotāju skaitu izmantot Mākoņpakalpojumu.
3.

BBRLL GROZĪJUMI UN PAPILDINĀJUMI

A.
Licences piešķiršana. Tikai šī Līguma nolūkā BBRLL 2.(a) nodaļa ar nosaukumu
„Programmatūras un dokumentācijas licence” ar šo tiek pilnībā dzēsta un aizstāta ar turpmāko.
Saskaņā ar šajā dokumentā noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī Abonēšanas maksu, ja tāda
ir, RIM piešķir Jums personīgu, neekskluzīvu, citiem nenododamu, atsaucamu licenci
Mākoņpakalpojuma lietošanai vienīgi Jūsu iekšējai lietošanai un tādam skaitam Pilnvaroto lietotāju, kā
paredzēts Jūsu Abonementā. Šis Mākoņpakalpojums tiek sniegts uz Abonementa bāzes un tādēļ licences
tiesības attiecas tikai uz laika posmu, par kuru Jūs esat samaksājis attiecīgo Abonēšanas maksu, ja tāda ir.
B.
Autentifikācija. Jūs atzīstat, ka, lai piekļūtu Mākoņpakalpojumam un lietotu to, Jums un Jūsu
Pilnvarotajiem lietotājiem jābūt Microsoft autentificētiem kā Microsoft® Office 365 abonentiem, kuriem
ir tiesības piekļūt Mākoņpakalpojumam un to lietot, un ka RIM neatbild par Microsoft autentifikācijas
metožu precizitāti, par neprecīzu informāciju, kas saņemta no Microsoft, nedz arī par Microsoft datu
centru un tīkla drošību vai privātumu.
C.
Pakalpojuma pieejamība. Mākoņpakalpojums var nebūt Jums un/vai Jūsu Pilnvarotajiem
lietotājiem katrā valstī vai ģeogrāfiskajā atrašanās vietā pieejams.
D.
Pakalpojuma ierobežojumi. RIM pēc RIM pašu uzskatiem var noteikt Mākoņpakalpojuma
lietošanas administratīvos ierobežojumus. RIM un tās saistītie uzņēmumi: (i) nenodrošina datu, kas tiek
iegūti izmantojot Mākoņpakalpojumu, pieejamību, precizitāti, pilnīgumu, uzticamību vai savlaicīgumu;
un (ii) neapstiprina un nekādā veidā neatbild par Trešās personas pakalpojumiem, tostarp Microsoft®
Office 365. Jūs atzīstat, ka Mākoņpakalpojums daļēji ir atkarīgs no Microsoft® Office 365 darbības, un
Jūsu piekļuvi Mākoņpakalpojumam, tā lietošanu un darbību var ietekmēt kādi pārtraukumi, nedarbošanās,
kļūmes vai citi faktori saistībā ar Microsoft® Office 365. Jūs atzīstat un piekrītat, ka RIM var mainīt,
apturēt, pārtraukt vai atslēgt piekļuvi Mākoņpakalpojumam jebkurā laikā.
E.
Standarta pakalpojums. Jūs atzīstat un piekrītat, ka: (a) Mākoņpakalpojums ir standarta
piedāvājums, kas nav izstrādāts vai kuru nav paredzēts izstrādāt kādai noteiktai nozarei atsevišķi, un (b)
Jūs, nevis RIM, esat atbildīgs(-a) par atbilstību visiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un
noteikumiem, kas attiecas uz Jūsu nozari, jo RIM neapliecina, ka Mākoņpakalpojuma izmantošana
atbildīs visiem normatīvajiem aktiem vai noteikumiem, kas piemērojami katrā organizācijā (it īpaši tiem,
kuri attiecas uz regulējamajām nozarēm). Jūs apliecināt un garantējat RIM, ka: (i) Jums ir visas
nepieciešamās atļaujas Mākoņpakalpojuma lietošanai, tai skaitā piekrišana sniegt visu personīgo
informāciju, kuru Jūs vai Jūsu Pilnvarotie lietotāji sniedz RIM Mākoņpakalpojuma lietošanas laikā; (ii) uz
Jums neattiecas nekādi normatīvie akti vai noteikumi, kas aizliedz Jums lietot Mākoņpakalpojumu
saskaņā ar šo Līgumu vai Jūsu vai Jūsu Pilnvaroto lietotāju valstī vai ģeogrāfiskajā atrašanās vietā, vai
kas uzliek nozarei raksturīgus datu drošības pienākumus, kas ir pretrunā ar šo Līgumu vai
Mākoņpakalpojuma standarta raksturu (tai skaitā, bez ierobežojumiem Grema-Līča-Blailija likums
(Gramm-Leach-Bliley Act), Likums par veselības apdrošināšanas datu nodošanu un aizsardzību (Health
Insurance Portability and Accountability Act) vai Likums par veselības informācijas tehnoloģijām
ekonomikā un klīniskās veselības jomā (Health Information Technology for Economic and Clinical
Health Act); (iii) RIM nav pienākums izstrādāt Mākoņpakalpojumu Jūsu konkrētajai nozarei; un (iv)
nekādi Jums piemērojamie normatīvie akti vai noteikumi neuzliek RIM par pienākumu noslēgt jebkādas
papildu vienošanās ar Jums, lai sniegtu Mākoņpakalpojumu. Jūs piekrītat ievērot visus likumus,
noteikumus, lietvedību, reģistrācijas, licences, apstiprinājumus un atļaujas, kas tiek prasītas Jūsu valstī vai
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jurisdikcijā, tostarp bez ierobežojuma importa, eksporta vai datu privātuma likumus un noteikumus, kas
attiecas uz Jums un Mākoņpakalpojuma lietošanu no Jūsu vai Jūsu Pilnvaroto lietotāju puses, vai
informācijas, datu vai personīgās informācijas nodošanu vai sniegšanu RIM, un būt atbildīgam(-ai) par
norādīto. Jūs piekrītat, ka gadījumā, ja kāds Jūsu Pilnvarotais lietotājs iesniedz RIM pieprasījumu saistībā
ar personīgo informāciju, kuru RIM ir saņēmusi ar Jūsu vai Jūsu Pilnvaroto lietotāju izmantotā
Mākoņpakalpojuma starpniecību, RIM drīkst novirzīt šādu Pilnvaroto lietotāju pie Jums un sniegt Jūsu
Pilnvarotajiem lietotājiem padomu, ka viņiem jautājumā par to, kā Jūs rīkojaties ar personīgo informāciju,
ir jāvēršas pie Jums. Ja Jums piemērojamie normatīvie akti vai noteikumi (tostarp normatīvie akti vai
noteikumi, kas attiecas uz Jūsu konkrēto nozari) liedz Jums lietot Mākoņpakalpojumu atbilstoši šī Līguma
noteikumiem un nosacījumiem, Jums nav tiesību lietot šo Mākoņpakalpojumu. Jūs piekrītat garantēt un
nodrošināt RIM, RIM uzņēmumu grupu, RIM saistīto uzņēmumu, pilnvaroto, pēcteču un tiesībpārņēmēju,
kā arī katra no tiem direktoru un amatpersonu neaizskaramību saistībā ar jebkādu atbildību, kaitējumu,
zaudējumiem, izdevumiem vai izmaksām (tostarp bez ierobežojuma pamatotām juriskonsultu maksām un
izmaksām), kas radušās kādai RIM, RIM uzņēmumu grupas, RIM saistītajam uzņēmumam,
pilnvarotajam, pēctecim un tiesībpārņēmējam, kā arī katra no tiem direktoriem un amatpersonām šeit
noteiktās garantijas neievērošanas vai pārkāpšanas rezultātā.
F.
Pakalpojumu izmantošana. Tikai šajā Līgumā paredzētajā nolūkā BBRLL 3. nodaļa „Jūsu
BlackBerry Risinājuma izmantošana” ir papildināta ar turpmāk norādīto.
Lietojot Mākoņpakalpojumu, Jūs nodrošināsiet, ka Jūs un Jūsu Pilnvarotie lietotāji neveiks šādas
darbības:
(a) neizmantos nevienu Mākoņpakalpojuma ieejas punktu, lai veiktu automatizētu kešošanu,
metameklēšanu, uzraudzību vai lietotāja darbības, vai kāda nesankcionēta līdzekļa
izmantošanai, lai pārveidotu, pārvirzītu, vai mēģinātu pārveidot vai pārvirzīt
Mākoņpakalpojumu;
(b) nepiekļūs vai necentīsies piekļūt kādas trešās personas materiālam Mākoņpakalpojumā;
(c) nepārdos, neizīrēs, neiznomās, neveiks apakšlicencēšanu, neizplatīs, nepilnvaros, nenodos,
nekopēs vai nemodificēs Mākoņpakalpojumu, nedz arī centīsies veikt kādu no norādītajām
darbībām vai kā citādi neizmantos Mākoņpakalpojumu kādam nolūkam, kas nav atļauts šajā
Līgumā;
(d) neizplatīs nekādā veidā nekādus vīrusus, piesārņojošas vai destruktīvas funkcijas, „melnās
ejas”, „laika bumbas”, „Trojas zirgus”, „tīkla pakotņu analizatoru” darbības, „tārpus”,
robotus, „slepenas informācijas nodošanas ierīces”, kaitnieciskus programmu kodus, datnes,
programmas vai programmēšanas darbības vai kādu citu piesārņojošu vai destruktīvu
funkciju, vai citas datorprogrammas vai datoru komponentus ar Mākoņpakalpojuma
starpniecību, vai kā citādi izstrādātus, lai: (i) atļautu nesankcionētu piekļuvi
Mākoņpakalpojumam vai datorsistēmām, kurā kāda ar to saistītā programmatūra ir ielādēta,
vai ar kuru RIM Produkti ir savienoti, vai to nesankcionētu lietošanu; (ii) atslēgtu, bojātu vai
dzēstu Mākoņpakalpojumu vai kādu ar to saistīto programmatūru; vai (iii) veiktu kādas citas
līdzīgas darbības, kas liegtu RIM vai tās gala lietotājiem pilnībā izmantot Mākoņpakalpojumu
vai kādu ar to saistīto programmatūru; vai
(e) publicētu, pārsūtītu, izplatītu vai augšupielādētu nesankcionētus vai nevēlamus masveidā
izsūtāmus e-pasta ziņojumus, ķēdes vēstules, reklāmas, tirgvedības vai reklamēšanas
materiālus, „makulatūrpastu”, „surogātpastu”, piramīdshēmas vai kāda cita veida uzmācībai
vai saziņai, tai skaitā bez ierobežojuma nevēlamu ziņojumu nosūtīšanai uz tālruņiem vai
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datoriem, vai e-pasta adrešu vai tālruņu numuru, vai citas lietotāja informācijas ievākšanai,
kas nav Jūsu Pilnvarotā lietotāju informācija, kas paredzēta vienīgi Jūsu likumīgajiem
iekšējiem nolūkiem, vai lietotu Mākoņpakalpojumu, lai veiktu kādu datu ievākšanu,
izvilkšanu vai iegūšanu, vai mēģinātu iegūt nesankcionētu piekļuvi bezvadu ierīces atmiņai
un programmatūrai vai lietojumprogrammām.
G.
Jūsu Dati. Kā noteikts starp Jums un RIM, Jūs saglabājat īpašumtiesības uz Jūsu vai Jūsu
Pilnvaroto lietotāju radīto saturu un datiem, kas tiek apstrādāti vai uzglabāti RIM serveros kā daļa no Jūsu
lietotā Mākoņpakalpojuma („Jūsu Dati”). Jūsu Dati neaptver Programmatūru vai Trešās personas saturu,
kuru RIM ir licencējusi vai piegādājusi Jums kā citādi, vai Mākoņpakalpojuma sniegšanas gaitā RIM
radītos datus (tai skaitā bez ierobežojuma sistēmu un tīklu, kas tiek izmantoti, lai izveidotu un pārsūtītu
Jūsu saziņu, radīto informāciju, tādu kā ziņojuma maršrutēšanas datus), vai datus, kurus RIM ir ievākusi
saskaņā ar citu(-iem) līgumu(-iem), kuri noslēgti starp RIM un Jums vai Jūsu Pilnvarotajiem lietotājiem.
Jūs piekrītat, ka RIM ir tiesības ievākt, lietot, izpaust, apstrādāt, pārsūtīt un uzglabāt Jūsu Datus
Mākoņpakalpojuma sniegšanas nolūkā, kā izklāstīts šajā Līgumā. Saistībā ar Mākoņpakalpojuma
raksturu, Jūs atzīstat un piekrītat, ka RIM ir tiesības uzglabāt Pilnvarotā lietotāja piekļuves datus un
šifrēšanas atslēgas, kas saistītas ar Jums, kā arī ar Jūsu un Jūsu Pilnvaroto lietotāju vai to vārdā
paredzētajām Portatīvajām ierīcēm. Jūs piekrītat, ka RIM rīkosies kā Jūsu Datu pārvadītājs saskaņā ar šo
Līgumu, un ka RIM drīkst paretam un neregulāri piekļūt šiem datiem, kā nepieciešams šī Līguma nolūkā
un /vai Mākoņpakalpojuma sniegšanai, atbilstoši normatīvajiem aktiem vai Jūsu cita veida piekrišanai.
Jūs piekrītat, ka RIM drīkst izpaust Jūsu Datus un citu informāciju, tostarp saziņas saturu un šifrēšanas
atslēgas, kas saistītas ar Mākoņpakalpojuma izmantošanu no Jūsu vai Jūsu Pilnvaroto lietotāju puses, ja
tām RIM var piekļūt, lai rīkotos atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā visām
likumīgajām piekļuves prasībām, tiesas pavēstēm un tiesas nolēmumiem, un aizsargātu
Mākoņpakalpojumu un tā lietotājus no krāpšanas, drošības apdraudējumiem vai Jūsu vai Jūsu Pilnvaroto
lietotāju pieļautajiem šī Līguma pārkāpumiem.
H.
Jūsu Datu noņemšana. Atbilstoši turpmāk BBRLL izklāstītajam, Jūs un Jūsu Pilnvarotie lietotāji
nedrīkst izmantot Mākoņpakalpojumu noziedzīgā nolūkā vai noziedzīgu, kā arī citu prettiesisku vai
kaitniecisku darbību veikšanai, tostarp trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību un/vai citu
īpašumtiesību pārkāpšanai, neievērošanai vai prettiesiskai iegūšanai. Jūs piekrītat, ka RIM drīkst noņemt
visus Jūsu Datus vai kādu to daļu, ja trešā persona ir paziņojusi, ka tie tiek uzglabāti vai mitināti bez
atļaujas, vai kā citādi tie ir pretlikumīgi.
I.
Drošība. RIM veiks komerciāli lietderīgus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu Datu drošību. RIM
rīcībā ir tehniskas un organizatoriskas iespējas, kas izstrādātas, lai nodrošinātu un uzturētu
Mākoņpakalpojuma drošību. Tās aptver dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu
aizsargāt Jūsu Datus no nesankcionētas piekļuves tiem, nesankcionētas to lietošanas vai izpaušanas.
Piemēram, RIM apstrādā Jūsu Datus, lietojot ierobežotas piekļuves datorsistēmas, kuras atrodas
kontrolējamās telpās. Jūs apstiprināt un piekrītat, ka: (a) Jūsu vai Jūsu Pilnvaroto lietotāju radītie dati tiks
nosūtīti pa tīmekli, kad tie no Microsoft nonāk Mākoņpakalpojuma serveros, turklāt Mākoņpakalpojums
ir izstrādāts, lai atšifrētu datus un tad tos atkal šifrētu, kas ir Mākoņpakalpojuma veiktās apstrādes daļa,
pirms šie dati tiek nosūtīti uz bezvadu tīklu piegādei Portatīvajām ierīcēm, un (b) attiecībā uz datiem, kas
tiek sūtīti no Portatīvajām ierīcēm, Mākoņpakalpojums ir izstrādāts, lai atšifrētu datus un tad tos nosūtītu
uz Microsoft serveriem pa tīmekli, ar šifrēta savienojuma starpniecību. Daži Jūsu Dati var būt Jums īpaši
sensitīvi, un tādēļ var būt nepieciešams tāds drošības līmenis, kādu Mākoņpakalpojums nenodrošina.
Neviens interneta pakalpojums nav imūns pret uzbrukumiem tiešsaistē vai mēģinājumiem apiet nozares
drošības pasākumus, un Jūs piekrītat, ka Jūs esat pilnībā atbildīgs par Mākoņpakalpojuma drošības
atbilstību Jūsu prasībām. Gadījumā, ja Jūs konstatēsiet kādu ar Mākoņpakalpojumu saistītu drošības
pārkāpumu, Jūs nekavējoties informēsiet RIM vietnē https://www.blackberry.com/securityissue/.
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J.
Konfidencialitāte. Jūs un Jūsu Pilnvarotie lietotāji piekrīt glabāt Jums RIM sniegtās lietotāja
konta informācijas, tostarp, bet ne tikai, Jūsu konta identifikācijas datu un paroles konfidencialitāti.
K.

Pakalpojuma pārtraukšana vai samazināšana.

Jums ir tiesības pārtraukt savu Abonementu jebkurā laikā, paziņojot par to RIM trīsdesmit (30) dienas
iepriekš, nosūtot ziņojumu uz help@rim.com. Jūs varat samazināt Jūsu Pilnvaroto lietotāju skaitu, kas
lieto Abonementu, jebkurā laikā.
RIM drīkst pārtraukt Jūsu Abonementu, paziņojot par to Jums, ja sešus (6) mēnešus ilgā laika posmā
Jums nav aktīvu Jūsu Pilnvaroto lietotāju. RIM patur tiesības pārtraukt piekļuvi Mākoņpakalpojumam
jebkuram Jūsu Pilnvarotajam lietotājam, kurš trīs (3) mēnešus nav lietojis Mākoņpakalpojumu.
L.
Darbības laiks. Tikai šī Līguma nolūkā BBRLL nodaļa ar nosaukumu „Darbības laiks” ar šo tiek
pilnībā dzēsta un aizstāta ar turpmāko.
Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Jūs esat piekritis uzņemties šī Līguma saistības (kā izklāstīts
iepriekš) un darbojas līdz: (i) šī Līguma pārtraukšanai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; (ii) Jūsu
Microsoft® Office 365 abonementa pārtraukšanai; (iii) Jūsu Abonementa pārtraukšanai saskaņā ar tā
noteikumiem; vai (iv) Mākoņpakalpojuma pārtraukšanai.
M.
Pārtraukšanas sekas. Pārtraucot šo Līgumu, Jūs un Jūsu Pilnvarotie lietotāji nekavējoties zaudē
tiesības lietot Mākoņpakalpojumu. RIM patur tiesības dzēst Jūsu Datus no saviem serveriem pēc šī
Līguma pārtraukšanas un/vai Jūsu bankrota. Jūs piekrītat, ka RIM drīkst paturēt Jūsu Datus līdz
deviņdesmit (90) dienām ilgi pēc šī Līguma beigām vai tā pārtraukšanas, vai arī tik ilgi, lai izpildītu
turpmāk norādītās prasības: (i) ievērotu visus RIM piemērojamos normatīvos aktus un noteikumus; vai
(ii) uz RIM attiecošās tiesas, regulējošās iestādes prasības. Visiem Jūsu Datiem, kas nav Jums atdoti vai
iznīcināti saskaņā ar šo Līgumu, joprojām tiks piemērota šajā Līgumā izklāstītā konfidencialitātes
aizsardzība tik ilgi, cik ilgi tie atradīsies RIM rīcībā. Šī Līguma pārtraukšana neatbrīvo Jūs no Jūsu
pienākuma samaksāt visas uzkrājušās Abonēšanas maksas un /vai maksājumus.
N.
Palīdzība. RIM var sniegt palīdzību, ja tāda ir, kā tas var būt noteikts vietnē
www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription. Var tikt piemērotas maksas un palīdzības
apraksts var tikt mainīts.
O.

Personīgās informācijas ievākšana, izmantošana un izpaušana.

Papildus informācijai, kas norādīta BBRLL noteikumos attiecībā uz Piekrišanu informācijas ievākšanai,
tai skaitā tajā norādītajai RIM privātuma politikai („Privātuma politika”), Mākoņpakalpojuma
sniegšanas laikā RIM vai tās pakalpojumu sniedzēji drīkst ievākt, izmantot, apstrādāt, pārsūtīt, izpaust
un/vai uzglabāt dažāda veida identificējamu vai citu informāciju, tai skaitā bez ierobežojuma, norādīt
vārdu un Jūsu organizācijas nosaukumu, Jūsu Pilnvaroto lietotāju lomas, vārdus un iekšējos ID saistībā ar
Mākoņpakalpojumu, uz Jums un Jūsu Pilnvaroto lietotāju Portatīvajām ierīcēm attiecošos Microsoft®
Office 365 piekļuves datus, IT politiku, informāciju par Mākoņpakalpojuma izmantošanu no Jūsu puses
un saistītajām Portatīvajām ierīcēm, programmatūru un aprīkojumu, ziņojumu žurnālus un statistiku, kā
arī citu informāciju, lai paātrinātu e-pasta un citu datu pārsūtīšanu uz Jūsu Mākoņpakalpojumam
paredzētajām Portatīvajām ierīcēm un no tām. Jūs piekrītat, ka RIM vai tās pakalpojumu sniedzēji drīkst
ievākt, lietot, apstrādāt, pārsūtīt, izpaust un uzglabāt datus šajā Līgumā norādītajā nolūkā, tai skaitā: (i)
jebkurā nolūkā, kas saistīts ar Mākoņpakalpojumu un RIM produktiem un pakalpojumiem, (ii) RIM un
tās saistīto uzņēmumu iekšējai lietošanai, lai uzturētu, uzlabotu vai atjauninātu Mākoņpakalpojumu (tai
skaitā funkcijas, kas paredz lietotāju apdraudējuma, tāda kā hakeru programmu vai surogātpasta
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noteikšanu un aizsardzību, noskaidrošanu un izvairīšanos no tā), lai risinātu tehniskus jautājumus un
traucējumus ar mērķi novērst, noteikt un izlabot problēmas, kas negatīvi ietekmē Mākoņpakalpojuma
darbību, un (iii) jebkurā nolūkā, ko atļauj vai kas tiek prasīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai
noteikumiem, vai kuram Jūs esat devis atļauju. Turklāt, Jūs saprotat un piekrītat, ka personīgu informāciju
drīkst ievākt, lietot, apstrādāt, pārsūtīt un uzglabāt RIM vai tās vārdā ekspluatējamos serveros Kanādā un
jebkurā citā valstī, kurā atrodas RIM, RIM saistīto uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju telpas (kas var
aptvert valstis ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas). Ja Jūs vai Jūsu Pilnvarotais lietotājs esat Eiropas
Ekonomiskās zonas vai valsts, kura aizliedz pārsūtīt datus ārpus šīs jurisdikcijas vai reģiona, rezidents,
Jūs piekrītat, ka personīgo informāciju drīkst pārsūtīt ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas vai šādas(-ām)
valsts(-īm), RIM, RIM saistīto uzņēmumu vai tās pakalpojumu sniedzēju veicamajai apstrādei un
uzglabāšanai saskaņā ar šo Līgumu. Jūs arī piekrītat, ka RIM drīkst izpaust personīgo informāciju
Microsoft, vai RIM var to iegūt no Microsoft, kā arī visiem citiem, kurus Jūs esat RIM norādījis(-usi) kā
pilnvarotus pārvaldīt Mākoņpakalpojumu Jūsu vārdā, tostarp Deleģētajiem administratora partneriem
(„DAP”) Jūs apliecināt un garantējat, ka Jūs esat saņēmis(-usi) visas šim nolūkam nepieciešamās Jūsu
Pilnvaroto lietotāju piekrišanas. Jūs piekrītat, ka RIM drīkst nosūtīt Jums un Jūsu Pilnvarotajiem
lietotājiem ziņojumus saistībā ar tehniskajiem jautājumiem vai notikumiem, kas ietekmē pakalpojuma
sniegšanu, kā arī informāciju, kas attiecas uz Mākoņpakalpojuma izmantošanu.

Es piekrītu
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