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„BLACKBERRY SOLUTION“ LICENCIJOS SUTARTIES PRIEDAS DĖL „BLACKBERRY“ 
VERSLO DEBESŲ KOMPIUTERIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO „MICROSOFT® OFFICE 365“ 

(„PRIEDAS“) 

SVARBIOS PASTABOS: 

Kad galėtumėte prieiti ir / ar naudoti Debesų kompiuterijos paslaugomis (kaip nurodyta toliau), privalote: 
(1) turėti galiojančią „Microsoft® Office 365“ prenumeratą švietimo įstaigoms pagal prenumeratos sutartį 
su „Microsoft“ korporacija arba vienu iš jos filialų; (2) sutikti su BBSLA (kaip nurodyta toliau); ir (3) 
sutikti su šiuo Priedu. Jei netenkinate prieš tai minėtų kriterijų, negalėsite prieiti ir / ar naudotis Debesų 
kompiuterijos paslaugomis. Prieš spustelėdami toliau esantį mygtuką „SUTINKU“, atidžiai perskaitykite 
šį Priedą. 

1. SUTARTIS. 
 
A. Sutarties sąlygos. Dabartinė „BlackBerry Solution“ licencijos sutartis („BBSLA“) Jūsų 
jurisdikcijoje yra sutartis, pagal kurią RIM leidžia esama „BlackBerry Solution“ naudotis RIM 
paslaugomis ir programine įranga, tačiau šis Priedas ją keičia ir yra taikomas Jūsų naudojimuisi Debesų 
kompiuterijos paslauga (kaip nurodyta toliau). BBSLA ir šis Priedas kartu sudaro teisėtą sutartį 
(„Sutartis“), sudarytą individualiai tarp Jūsų arba, jei prenumeruojate šią Debesų kompiuterijos paslaugą, 
savo įmonės ar kito teisėto subjekto vardu, įmonės ar kito teisėto subjekto, kurio vardu Jūs esate įgalioti 
veikti (bet kurio atveju – „Jūs“), ir „Research In Motion Limited“, jos dukterinės įmonės ar filialo, 
sudariusio su Jumis BBSLA („RIM“). Kiekvienas iš Jūsų ir RIM čia vadinami „Šalimi“, o kartu – 
„Šalimis”. Iškilus prieštaravimams tarp BBSLA ir šio Priedo, bus remiamasi šiuo Priedu tik 
prieštaravimo ribose. 
 
B. Kas nutiks paspaudus mygtuką „Sutinku“. Paspausdami mygtuką „Sutinku“, pripažįstate, kad 
perskaitėte, supratote ir įsipareigojate laikytis šios Sutarties. JEI NESUTINKATE SU ŠIA 
SUTARTIMI, NEGALITE PRIEITI PRIE IR / AR NESINAUDOTI DEBESŲ KOMPIUTERIJOS 
PASLAUGA. JEIGU TURITE KLAUSIMŲ AR ABEJONIŲ DĖL ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ, 
KREIPKITĖS Į RIM: legalinfo@rim.com. 
 
2. APIBRĖŽTYS 
 
Šiame Priede visos didžiąja raide rašomos sąvokos turi BBSLA sutartyje nurodytas reikšmes, išskyrus 
atvejus, kai šis Priedas nurodo kitaip. Toliau pateiktos sąvokos šioje Sutartyje turi tokias reikšmes: 
 

„Debesų kompiuterijos paslauga“ reiškia RIM valdomą paslaugą, kuri leidžia išimtinai patiems 
valdyti savo turimus Rankinius produktus, kad galėtumėte prieiti ir naudotis „Microsoft® Office 
365“, ir kuri šiuo metu yra vadinama „BlackBerry Business“ Debesų kompiuterijos paslauga 
„Microsoft® Office 365“. BBSLA naudojamas terminas „Paslauga“ apima Debesų kompiuterijos 
paslaugą. 
 
“Microsoft® Office 365” yra teikiama paslaugos prenumerata įstaigų klientams, naudojama 
„Microsoft“ korporacijos, jos dukterinių įmonių ar jų vardu („Microsoft“) arba jų paslaugų 
teikėjų, kuri yra parduodama „Microsoft® Office 365“ pavadinimu ir bet kokio čia nurodyto 
perėmėjo pavadinimu. Siekiant išvengti bet kokios abejonės, „Microsoft® Office 365“ valdoma 
paslauga yra Trečiosios šalies paslauga (kaip nurodyta BBSLA). 
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„Prenumerata“ reiškia susitarimą, kuriuo RIM Jums ir tam tikram Jūsų įgaliotų vartotojų 
skaičiui suteikia leidimą naudoti Debesų kompiuterijos paslauga. 
 

3. BBSLA PATAISOS IR PAPILDYMAI 
 
A. Licencijos suteikimas. Tik šios Sutarties tikslais visas BBSLA 2(a) straipsnis „Programinės 
įrangos ir dokumentacijos licencija“ yra pašalintas ir pakeistas šiuo straipsniu: 
 
Atsižvelgiant į čia pateiktas nuostatas ir sąlygas ir Prenumeratos mokesčių apmokėjimą, RIM suteikia 
Jums asmeninę, neišimtinę, neperduodamą, atšaukiamą Debesų kompiuterijos paslaugos licenciją, kurią 
Jūs ir tam tikras Jūsų prenumeratos Įgaliotų vartotojų skaičius galės naudoti tiktai įmonės viduje. Ši 
Debesų kompiuterijos paslauga yra teikiama prenumeratos pagrindu, todėl licencijos suteikiamos teisės 
yra taikomos tik tam laikotarpiui, už kurį Jūs sumokėjote būtiną prenumeratos mokestį, jei jis buvo 
taikomas. 
 
B. Autentifikavimas. Jūs pripažįstate, kad norint prieiti prie ir naudotis Debesų kompiuterijos 
paslauga Jus ir Jūsų įgaliotą vartotoją „Microsoft“ turės autentifikuoti kaip „Microsoft® Office 365“ 
prenumeratorių, kuris gali prieiti ir naudotis Debesų kompiuterijos paslauga, ir kad RIM neatsako už 
„Microsoft“ autentifikavimo būdų saugumą ar tikslumą, jokią netikslią informaciją, gautą iš „Microsoft“, 
arba „Microsoft“ duomenų centrų ar tinklų saugumą ar privatumą. 
 
C. Paslaugų teikimo prieinamumas. Debesų kompiuterijos paslauga Jums ir / ar Jūsų įgaliotiems 
vartotojams gali būti neprieinama kiekvienoje šalyje ar geografinėje vietovėje. 
 
D. Paslaugos apribojimai. RIM savo nuožiūra gali nustatyti naudojimo Debesų kompiuterijos 
paslauga administracinius apribojimus. RIM ir jos dukterinės įmonės: (i) neužtikrina duomenų, gautų 
naudojantis Debesų kompiuterijos paslauga, prieinamumo, tikslumo, išsamumo, patikimumo ar 
savalaikiškumo; (ii) nepatvirtina ir neprisiima visiškai jokios atsakomybės už Trečiųjų šalių paslaugas, 
įskaitant „Microsoft® Office 365“. Jūs pripažįstate, kad Debesų kompiuterijos paslauga iš dalies 
priklauso nuo „Microsoft® Office 365“ veikimo ir bet kokie nutraukimai, prastovos, klaidos ir kitos 
veikimo problemos, susijusios su „Microsoft® Office 365“, turės įtakos Jūsų prieigai bei naudojimuisi 
Debesų kompiuterijos paslauga ir jos efektyvumui. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad RIM bet kuriuo metu 
gali pakeisti, sustabdyti, nutraukti arba išjungti prieigą prie Debesų kompiuterijos paslaugos. 
 
E. Standartinė paslauga. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad: (a) Debesų kompiuterijos paslauga yra 
standartizuotas pasiūlymas, kuris nėra sukurtas ir skirtas taikyti specifinėse pramonės šakose; ir (b) Jūs, o 
ne RIM, esate atsakingi už bet kokių įstatymų ir reglamentų, taikomų Jūsų pramonės šakai, laikymąsi, 
kadangi RIM niekaip nenurodo, kad Debesų kompiuterijos paslauga atitiks visus įstatymus ar 
reglamentus, taikomus kiekvienai organizacijai (ypač reglamentuojamose pramonės šakose). Jūs 
pateikiate ir garantuojate RIM, kad: (i) Turite visus reikiamus leidimus naudotis Debesų kompiuterijos 
paslauga, įskaitant leidimą teikti bet kokią asmeninę informaciją, kurią Jūs ir Jūsų Įgalioti vartotojai 
naudojimosi Debesų kompiuterijos paslauga metu teikiate RIM; (ii) Jums netaikomi jokie įstatymai ar 
reglamentai, draudžiantys Jums naudotis Debesų kompiuterijos paslauga pagal šios Sutarties sąlygas arba 
Jūsų ar Jūsų Įgaliotų vartotojų šalyje ar geografinėje vietovėje, arba paskiriantys konkrečios pramonės 
šakos duomenų saugumo įsipareigojimus, nesuderinamus su šia Sutartimi arba standartizuotu Debesų 
kompiuterijos paslaugos pobūdžiu (be jokių apribojimų įskaitant „Gramm-Leach-Bliley“ aktą, Sveikatos 
draudimo mobilumo ir atskaitomybės aktą arba Sveikatos informacijos technologijos ekonominei ir 
klinikinei sveikatai aktą); (iii) iš RIM nereikalaujama paruošti Debesų kompiuterijos paslaugą konkrečiai 
Jūsų pramonės šakai; (iv) jokie Jums taikomi įstatymai ar reglamentai nereikalauja, kad RIM vykdytų bet 
kokias kitas su Jumis sudarytas sutartis teikti Debesų kompiuterijos paslaugą. Jūs sutinkate laikytis ir būti 
atsakingi už bet kokius įstatymus, reglamentus, dokumentus, registracijas, licencijas, sutikimus ir 
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leidimus, reikalingus Jūsų šalyje ar jurisdikcijoje, be apribojimų įskaitant importo, eksporto ar duomenų 
privatumo įstatymus ir reglamentus taikomus Jums ir Jūsų ar Jūsų Įgaliotų vartotojų naudojimuisi Debesų 
kompiuterijos paslaugomis, arba informacijos, duomenų ar asmeninės informacijos perdavimą ar tiekimą 
RIM. Jūs sutinkate, kad vienam iš Jūsų Įgaliotų vartotojų pateikus RIM prašymą dėl asmeninės 
informacijos, kurią RIM gavo Jums ar Įgaliotiems Jūsų vartotojams naudojantis Debesų kompiuterijos 
paslaugomis, RIM gali nukreipti tokį Įgaliotą vartotoją pas Jus ir gali patarti Įgaliotiems Jūsų vartotojams 
pasitarti su Jumis dėl informacijos, nurodančios, kaip Jūs tvarkote asmeninę informaciją. Jei taikomi 
įstatymai ir reglamentai (įskaitant Jūsų konkrečiai pramonės šakai taikomus įstatymus ir reglamentus) 
Jums neleidžia naudotis Debesų kompiuterijos paslaugomis remiantis šios Sutarties sąlygomis, Jums 
nesuteikiama teisė naudotis Debesų kompiuterijos paslauga. Jūs sutinkate apdrausti ir nedaryti žalos RIM, 
RIM Grupės įmonėms, RIM dukterinėms kompanijoms, agentams, įpėdiniams ir perėmėjams bei 
kiekvieno iš jų direktoriams ir darbuotojams nuo ir dėl bet kokių RIM, RIM grupės įmonių, RIM 
dukterinių įmonių, agentų, įpėdinių ir perėmėjų ar kiekvieno jų direktorių ir pareigūnų dėl netinkamos čia 
pateiktos garantijos aiškinimo ar pažeidimo patirtų atsakomybių, žalos, nuostolių, kaštų ar išlaidų (be 
apribojimų įskaitant pagrįstų advokatų mokesčius ir išlaidas). 
 
F. Naudojimasis paslauga. Tik šios Sutarties tikslais šis tekstas įtraukiamas į BBSLA 3 skyrių – 
„BlackBerry Solution naudojimas“: 
 
Naudodamiesi Debesų kompiuterijos paslaugomis, Jūs užtikrinsite, kad Jūs ir Jūsų Įgalioti vartotojai: 
 

(a) nenaudosite jokio Debesų kompiuterijos prieigos taško automatizuoti sparčiąją atmintį, meta 
paiešką, stebėjimą, ar vartotojų veiklą arba nenaudosite jokių neleistinų priemonių 
modifikuoti Debesų kompiuterijos paslaugą ar maršrutui keisti ar bandyti modifikuoti ir keisti 
maršrutą; 

 
(b) neprieisite ar nebandysite prieiti prie bet kokios trečiųjų šalių medžiagos naudodamiesi 

Debesų kompiuterijos paslauga; 
 
(c) neparduosite, neišnuomosite, neišsinuomosite, nesuteiksite sublicencijos, neplatinsite, 

neperleisite, neperduosite, nekopijuosite ar nekeisite Debesų kompiuterijos paslaugos, ar 
nebandysite atlikti šių išvardintų veiksmų, arba kitaip nevartosite Debesų kompiuterijos 
paslaugos dėl bet kurios kitos priežasties nei leidžiama šioje Sutartyje; 

 
(d) naudodamiesi Debesų kompiuterijos paslauga jokiu būdu neplatinsite jokių virusų ar 

užteršiančių ir kenksmingų funkcijų, „užpakalinių programų durų“, „laiko bombų“, „Trojos 
arklių“, šnipinėjimo programų, „kirminų“, paieškos serverių, „drop dead“ įrenginių, 
kenksmingos programinės įrangos kodo, failo, programos ar programavimo paprogramės ar 
kitų užteršiančių ir kenksmingų funkcijų ar kitų kompiuterinės programinės įrangos 
paprogramių ir aparatinės įrangos komponentų arba jokių programų, skirtų: (i) leisti 
neįgaliotą prieigą arba naudotis Debesų kompiuterijos paslauga arba kompiuterinėmis 
sistemomis, kuriomis bet kokia susijusi programinė įranga yra leidžiama arba su kuria 
susietas RIM produktas; (ii) išjungti, pažeisti arba ištrinti Debesų kompiuterijos paslaugą ar 
bet kokią susijusią RIM ar galutinių jos vartotojų programinę įrangą; ar (iii) vykdyti bet 
kokius panašius veiksmus kurie sutrukdytų RIM arba jo galutinių vartotojų pilną Debesų 
kompiuterijos paslaugos ar susijusių programinių įrangų vartojimą; arba  
 

(e) skelbti, siųsti, platinti ar įkelti bet kokius neleistinus arba neprašytus grupinius el. pašto 
prašymus, grandininius laiškus, reklamas, prekybinę ar reklaminę medžiagą, šlamštą, brukalą, 
piramidines schemas ar bet kokius kitus prašymus ar pranešimus, be apribojimų įskaitant 
brukalo siuntimą į mobiliuosius telefonus ar kompiuterius, arba naudoti ar rinkti vartotojų el. 
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pašto adresus, mobiliuosius telefonų numerius ar kitą vartotojų informaciją, kuri nėra 
priskiriama Jūsų Įgaliotų vartotojų informacijai, tik savo teisėtais vidiniais tikslais arba 
naudoti Debesų kompiuterijos paslaugas bet kokiems duomenims rinkti, ištraukti, išgauti, 
įgyti ar bandyti įgyti neleistiną prieigą prie bevielio įrenginio atminties ar programinės 
įrangos programų ir taikomųjų programų. 

 
G. Jūsų duomenys. Tarp Jūsų ir RIM Jūs išliksite Jūsų ar Jūsų Įgaliotų vartotojų sukurto turinio ir 
duomenų, kurie yra apdorojami ir saugomi RIM serveriuose kaip naudojimosi Debesų kompiuterijos 
paslaugomis dalis, savininkas („Jūsų duomenys“). Jūsų duomenys neapima programinės įrangos ar 
trečiųjų šalių turinio, kurį licencijavo ar kitaip Jums suteikė RIM, ar teikiant Debesų kompiuterijos 
paslaugą RIM sukurtų duomenų (be apribojimų įskaitant sistemų ir tinklų kuriamą informaciją, kuri yra 
naudojama Jūsų pranešimams, pavyzdžiui, pranešimo siunčiamiems duomenims, kurti ar perduoti), arba 
duomenų, kuriuos surinko RIM remiantis kita (-omis) sutartimi (-is), kurią (-ias) Jūs ar Jūsų įgalioti 
vartotojai galite būti sudarę su RIM. Jūs sutinkate, kad RIM turi teisę rinkti, naudoti, atskleisti, apdoroti, 
perduoti ir saugoti Jūsų duomenis Debesų kompiuterijos paslaugos teikimo tikslais, kaip nurodyta šioje 
Sutartyje. Dėl Debesų kompiuterijos paslaugos pobūdžio Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad RIM gali 
saugoti Įgalioto vartotojo kvalifikacijas ir kodavimo raktus, susijusius su Jumis ir Jūsų, Jūsų vardu ar 
Jūsų Įgaliotų asmenų teikiamais rankiniais produktais. Jūs sutinkate, kad pagal šią Sutartį RIM veiks kaip 
Jūsų duomenų perdavimo kanalas ir kad RIM kartais ir nenustatyta tvarka gali prieiti prie tokių duomenų, 
kai to reikia dėl šios Sutarties ir / ar Debesų kompiuterijos paslaugos veikimo, kaip to reikalauja įstatymai 
arba kaip Jūs, priešingu atveju, sutiktumėte. Jūs sutinkate, kad RIM gali atskleisti Jūsų duomenis ir kitą 
informaciją, įskaitant pranešimų turinį ir kodavimo raktus, susijusius su Jūsų ar Jūsų Įgaliotų vartotojų 
naudojimusi Debesų kompiuterijos paslauga, jei RIM prie jų prieina siekiant laikytis taikomų įstatymų, 
įskaitant bet kokius teisėtus prieigos prašymus, teismo šaukimus ir teismo orderius, ir apsaugoti Debesų 
kompiuterijos paslaugą ir jos vartotojus nuo apgavysčių, saugumo grėsmių arba Jūsų ar Jūsų Įgaliotų 
vartotojų šios Sutarties pažeidimo. 
 
H. Jūsų duomenų šalinimas. Kaip toliau nurodoma BBSLA, Jūs ir Jūsų Įgalioti vartotojai negali 
naudoti Debesų kompiuterijos paslaugos nusikaltimui atlikti arba palengvinti bet kokio nusikaltimo ar 
kitokių neteisėtų ar deliktinių veiksmų pavedimą, įskaitant bet kokios trečiosios šalies bet kokių 
intelektinės nuosavybės teisių ir / ar kitos nuosavybės teisių pažeidimą, sulaužymą ar neteisėtą 
pasisavinimą. Jūs sutinkate, kad RIM gali pašalinti visus arba bet kokią Jūsų Duomenų dalį, jei trečioji 
šalis praneša, kad duomenys yra saugomi ir tvarkomi be leidimo arba neteisėtai. 
 
I. Saugumas. RIM naudos komerciškai pagrįstas pastangas apsaugoti Jūsų Duomenų saugumą. 
RIM palaiko technines ir organizacines priemones, skirtas suteikti ir įgalinti Debesų kompiuterijos 
paslaugos saugumą. Tai apima daugybę saugumo technologijų ir procedūrų, skirtų apsaugoti Jūsų 
Duomenis nuo neleistinos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Pavyzdžiui, RIM apdoroja Jūsų Duomenis 
kompiuterinėmis sistemomis, taikančiomis ribotą prieigą ir esančiomis kontroliuojamuose patalpose. Jūs 
pripažįstate ir sutinkate, kad: (a) Jūsų ir Jūsų Įgaliotų vartotojų sukurti duomenys, perduodant iš 
„Microsoft“ į Debesų kompiuterijos serverius, bus siunčiami Internetu, kur Debesų kompiuterijos 
paslauga prieš siunčiant duomenis į bevielį tinklą, kuriuo jie bus pristatomi į rankinius produktus, 
apdoroja duomenis juos atkoduodama ir vėl užkoduodama; ir (b) siunčiant duomenis iš rankinių 
produktų, Debesų kompiuterijos paslauga yra sukurta atšifruoti ir tada nusiųsti duomenis šifruotu 
interneto ryšiu į „Microsoft“ serverius. Kai kurie Jūsų duomenys gali Jums būt itin jautrūs, todėl jiems 
gali būti reikalingas Debesų kompiuterijos paslaugos nesuteikiamas saugumo lygis. Jokia Interneto 
paslauga nėra apsaugota nuo internetinių puolimų ar bandymų išvengti pramoninių saugumo priemonių, 
todėl Jūs sutinkate, kad Jūs patys esate atsakingi priimdami sprendimą, ar Debesų kompiuterijos 
paslaugos saugumas atitinka Jūsų reikalavimus. Jei sužinosite apie bet kokius saugumo pažeidimus, 
susijusius su Debesų kompiuterijos paslauga, nedelsiant pranešite apie tai RIM adresu: 
https://www.blackberry.com/securityissue/. 
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J. Konfidencialumas. Jūs ir Jūsų Įgalioti vartotojai sutinkate neatskleisti RIM Jums teikiamos 
vartotojo paskyros informacijos, įskaitant, tačiau neapsiribojant Jūsų paskyros ID ir slaptažodžiu. 
 
K. Paslaugos nutraukimas arba apribojimas. 
 
Savo Prenumeratą galite nutraukti bet kuriuo metu pateikdami išankstinį trisdešimties (30) dienų 
pranešimą RIM adresu help@rim.com. Bet kuriuo metu galite sumažinti savo Prenumeratos Įgaliotų 
vartotojų skaičių. 
 
RIM gali nutraukti Jūsų Prenumeratą Jus įspėjus, jei šešis (6) mėnesius neturite jokių aktyvių Debesų 
kompiuterijos paslaugos Įgaliotų vartotojų. RIM pasilieka teisę nutraukti prieigą prie Debesų 
kompiuterijos paslaugos bet kuriam Jūsų Įgaliotajam vartotojui, nesinaudojusiam Debesų kompiuterijos 
paslauga tris (3) mėnesius. 
 
L. Terminas. Tik šios Sutarties tikslais BBSLA straipsnis pavadinimu „Terminas“ yra visiškai 
pašalinamas ir pakeičiamas šiuo straipsniu: 
 
Ši Sutartis įsigalioja Jums sutikus įsipareigoti šiai Sutarčiai (kaip aprašyta prieš tai) ir galios iki: (i) šios 
Sutarties nutraukimo pagal šios Sutarties nuostatas; (ii) Jūsų „Microsoft® Office 365“ prenumeratos 
pabaigos; (iii) Jūsų prenumeratos nutraukimo pagal čia nurodytus terminus; (iv) Debesų kompiuterijos 
paslaugos nutraukimo. 
 
M. Nutraukimo pasekmės. Nutraukus šią Sutartį, Jūs ir Jūsų įgalioti vartotojai iš karto netenkate 
teisės naudotis Debesų kompiuterijos paslauga. RIM pasilieka teisę ištrinti Jūsų Duomenis iš savo 
serverių šią Sutartį nutraukus ir / ar Jums bankrutavus. Jūs sutinkate, kad pasibaigus šios Sutarties 
galiojimo laikui arba ją nutraukus RIM gali saugoti Jūsų Duomenis iki devyniasdešimt (90) dienų arba 
tiek ilgai, kiek to gali prireikti siekiant laikytis: (i) bet kokio RIM taikomo įstatymo ar reglamento; (ii) bet 
kokio teismo, kontrolės įstaigos ar institucijos, kuriai RIM yra pavaldi. Bet kokie Jūsų Duomenys, kurie 
pagal šią Sutartį nėra grąžinami arba sunaikinami, toliau bus konfidencialiai apsaugomi kaip aprašyta 
šioje Sutartyje, kol jie bus RIM nuosavybėje. Šios Sutarties nutraukimas neatleidžia Jūsų nuo Jūsų 
įsipareigojimo mokėti bet kokių sukauptų prenumeratos mokesčių ir / ar išlaidų. 
 
N. Parama. RIM gali teikti paramą, jei jis teikiamas, kaip nurodyta adresu: 
www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription. Gali būti taikomi mokesčiai, o paramos 
aprašymas gali būti keičiamas. 
 
O. Asmeninės informacijos rinkimas, naudojimas ir atskleidimas. 
 
Be informacijos, kuri nurodyta BBSLA Sutikimo rinkti informaciją nuostatose, įskaitant šiame 
dokumente nurodomą RIM privatumo politiką („Privatumo politika“), teikiant Debesų kompiuterijos 
paslaugas RIM ar jos paslaugos teikėjai gali rinkti, naudoti, apdoroti, persiųsti, atskleisti ir / ar saugoti 
įvairių formų tapatybę nurodančią ir kitokią informaciją, be apribojimų įskaitant vardo, Jūsų organizacijos 
pavadinimo, Jūsų Įgaliotų vartotojų Debesų kompiuterijos paslaugos vaidmenų, vardų, pavardžių ir visų 
vidinių ID, „Microsoft® Office 365“ kompetencijų, Jūsų ir Jūsų Įgaliotų vartotojų naudojamiems 
rankiniams produktams taikomų IT politikų, informacijos apie Jūsų naudojimąsi Debesų kompiuterijos 
paslauga ir susijusiais rankiniais produktais, programinės ir aparatinės įrangos, pranešimų žurnalų ir 
statistinių duomenų bei kitos informacijos rodymą siekiant palengvinti el. laiškų ir kitų duomenų siuntimą 
į ir iš naudojamų rankinių produktų, kuriuos naudoja Debesų kompiuterijos paslauga. Jūs sutinkate, kad 
RIM ar jo paslaugų teikėjai gali rinkti, naudoti, apdoroti, persiųsti, atskleisti ir saugoti duomenis šioje 
Sutartyje išdėstytais tikslais, įskaitant: (i) bet kokį tikslą, susijusį su Debesų kompiuterijos paslauga ir 
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tiesiogiai susijusiais RIM produktais ir paslaugomis; (ii) vidinį RIM ir jos dukterinių įmonių naudojimą 
siekiant naudoti, išlaikyti, pagerinti ar atnaujinti Debesų kompiuterijos paslaugą (įskaitant funkcijas, 
kurios yra susijusios grėsmių vartotojams, tokių kaip kenkėjiška programinė įranga ar brukalas, aptikimu 
ir apsauga nuo jų), išspręsti technines problemas ir šalinti triktis, kad būtų išvengta su Debesų 
kompiuterija susijusių problemų, ir kad jos būtų aptiktos ir išspręstos; (iii) bet kokį tikslą, kurį leidžia 
arba kurio reikalaujama galiojančiais įstatymais ar taisyklėmis arba kuriam Jūs davėte sutikimą. Be to, Jūs 
suprantate ir sutinkate, kad asmeninė informacija gali būti renkama, naudojama, apdorojama, 
persiunčiama ir saugoma RIM arba jos vardu Kanadoje ar bet kurioje kitoje šalyje, kurioje RIM, RIM 
dukterinės įmonės ir RIM samdomi paslaugų teikėjai turi patalpas (kurios gali apimti šalis už Europos 
Ekonominės Erdvės ribų). Jei Jūs ar Jūsų Įgalioti vartotojai gyvena Europos Ekonominėje Erdvėje arba 
šalyje, kuri draudžia persiųsti duomenis už šios jurisdikcijos arba regiono ribų, Jūs sutinkate, kad 
asmeninė informacija gali būti persiunčiama už Europos Ekonominės Erdvės ar tokios (-ių) šalies (-ių) 
ribų, kad RIM, RIM dukterinės įmonės ir jos paslaugų teikėjai galėtų juos apdoroti arba saugoti pagal šią 
Sutartį. Jūs taip pat sutinkate, kad RIM asmeninę informaciją gali atskleisti „Microsoft“ arba RIM ją gali 
gauti iš „Microsoft“ ir bet kam, ką Jūs patarėte RIM įgalioti tvarkyti Debesų kompiuterijos paslaugą Jūsų 
vardu, įskaitant Įgaliotus administravimo partnerius („ĮAP“). Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad šiems 
tikslams gavote iš savo Įgaliotų vartotojų visus reikiamus sutikimus. Jūs sutinkate, kad RIM gali atsiųsti 
Jums ir Jūsų Įgaliotiems vartotojams pranešimų dėl techninių paslaugos problemų ar įvykių, turinčių 
įtakos paslaugos teikimui, taip pat informacijos, susijusios su Debesų kompiuterijos paslaugos naudojimu. 
 
 
 
Sutinku         Nesutinku 
 


