ANEKS DO UMOWY LICENCYJNEJ NA ROZWIĄZANIA BLACKBERRY DLA USŁUG
BLACKBERRY BUSINESS CLOUD DLA MICROSOFT® OFFICE 365
(„ANEKS”)
WAŻNE INFORMACJE:
Aby uzyskać dostęp do usługi Cloud Service (zdefiniowanej poniżej) i/lub korzystać z niej, Użytkownik
musi: (1) posiadać ważną licencję na produkt Microsoft® Office 365 w rozumieniu umowy licencyjnej
zawartej z firmą Microsoft Corporation lub którymkolwiek z podlegających jej podmiotów
stowarzyszonych; (2) zaakceptować zapisy Standardowej umowy licencyjnej BlackBerry (zdefiniowanej
poniżej) oraz (3) zaakceptować postanowienia niniejszego Aneksu. W przypadku niespełnienia
powyższych kryteriów Użytkownik może nie mieć możliwości uzyskania dostępu i/lub korzystania z
usługi Cloud Service. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Aneksem przed zaznaczeniem opcji
„WYRAŻAM ZGODĘ” poniżej.
1.

UMOWA

A.
Warunki Umowy. Obecna wersja Umowy licencyjnej na rozwiązanie BlackBerry („BBSLA”)
dla regionu Użytkownika stanowi umowę, w myśl której firma RIM udostępnia usługi i oprogramowanie
dla Rozwiązań BlackBerry i, zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez niniejszy Aneks, dotyczy
korzystania przez Użytkownika z usługi Cloud Service (zdefiniowanej poniżej). Umowa licencyjna na
rozwiązanie BlackBerry wraz z niniejszym Aneksem stanowią umowę prawną („Umowę”) zawieraną
pomiędzy Użytkownikiem indywidualnym lub, w przypadku gdy Użytkownik taki decyduje się na
korzystanie z usługi Cloud Service w imieniu swojej spółki lub innej osoby prawnej, pomiędzy spółką lub
osobą prawną, w imieniu której występuje (w obu przypadkach zwany dalej „Użytkownikiem”) a firmą
Research in Motion Limited lub jej podmiotem zależnym bądź stowarzyszonym, który zawarł z
Użytkownikiem umowę licencyjną na rozwiązanie BlackBerry („RIM”). Zarówno Użytkownik, jak i
firma RIM są określani w niniejszym dokumencie jako „Strona” i wspólnie jako „Strony”. W przypadku
wystąpienia sprzeczności pomiędzy standardową umową licencyjną a niniejszym Aneksem, moc
rozstrzygającą mają postanowienia niniejszego Aneksu, ale wyłącznie w odniesieniu do tych
sprzeczności.
B.
Konsekwencje kliknięcia przycisku „Wyrażam zgodę”. Klikając przycisk „Wyrażam zgodę”
poniżej, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie warunków
niniejszej Umowy. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAZI ZGODY, NIE BĘDZIE MIAŁ
DOSTĘPU I/LUB MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUGI CLOUD SERVICE. W
PRZYPADKU DALSZYCH PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ UMOWY
PROSIMY O KONTAKT Z FIRMĄ RIM POD ADRESEM legalinfo@rim.com.
2.

DEFINICJE

Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Aneksie, każda pierwsza wzmianka określenia przedstawionego
w cudzysłowie ma znaczenie przypisane temu określeniu w standardowej umowie licencyjnej. W
niniejszej Umowie poniższe terminy mają następujące znaczenia:
„Usługa Cloud Service” oznacza oferowaną przez firmę RIM usługę, która umożliwia
Użytkownikom samodzielne zarządzanie Produktami kieszonkowymi wyłącznie w kontekście
uzyskania dostępu i korzystania z produktu Microsoft® Office 365 i która obecnie nazywana jest
usługą BlackBerry Business Cloud dla Microsoft® Office 365. Zgodnie ze standardową umową
licencyjną BBSLA termin „Usługa” zawiera w sobie Usługę Cloud Service.
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„Microsoft® Office 365” jest usługą abonamentową dla świadczoną przez lub w imieniu firmy
Microsoft Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych („Microsoft”), lub usługodawców
zewnętrznych, funkcjonującą na rynku pod nazwą „Microsoft® Office 365” lub każdą inną
nazwą jaka ją może zastąpić. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, usługa Microsoft® Office
365 jest Usługą dostawcy zewnętrznego (zdefiniowaną w umowie BBSLA).
„Abonament” oznacza umowę, na mocy której Użytkownik oraz określona liczba
Upoważnionych Użytkowników są upoważnieni przez firmę RIM do korzystania z usługi Cloud
Service.
3.

ANEKSY I ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY BBSLA

A.
Udzielenie licencji. Wyłącznie na potrzeby niniejszej Umowy sekcja 2(a) umowy BBSLA —
„Licencja na oprogramowanie i dokumentację” — zostaje w całości usunięta i zastąpiona następującym
zapisem:
Pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika postanowień i warunków niniejszej Umowy oraz
uregulowania opłat abonamentowych, jeśli takie istnieją, firma RIM udziela Użytkownikowi osobistej,
niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na korzystanie z usługi Cloud Service wyłącznie na
użytek własny Użytkownika oraz określonej liczby Upoważnionych Użytkowników, upoważnionych w
oparciu o abonament. Niniejsza usługa Cloud Service jest usługą abonamentową i w związku z tym prawa
licencyjne obowiązują wyłącznie w okresie, za który Użytkownik opłacił wymagane opłaty
abonamentowe, jeśli takie istnieją.
B.
Autoryzacja. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu otrzymania dostępu do usługi
Cloud Service przez Użytkownika bądź Upoważnionych Użytkowników, może istnieć konieczność
autoryzowania ich przez firmę Microsoft jako abonentów produktu Microsoft® Office 365
upoważnionych do posiadania dostępu oraz prawa do korzystania z usługi Cloud Service; oraz że firma
RIM nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i dokładność procesów uwierzytelniania firmy
Microsoft, jakiekolwiek nieścisłe informacje uzyskane od firmy Microsoft, ani bezpieczeństwo i
prywatność centrów i sieci danych firmy Microsoft.
C.
Dostępność Usługi. Usługa może być niedostępna dla Użytkownika bądź Upoważnionych
Użytkowników w niektórych państwach lub regionach geograficznych.
D.
Ograniczenia Usługi. Ograniczenia administracyjne na korzystanie z usługi Cloud Service mogą
być nakładane przez firmę RIM i według jej własnego uznania. Firma RIM oraz jej podmioty
stowarzyszone: (i) nie gwarantują dostępności, dokładności, pełności, rzetelności ani aktualności danych,
do których dostęp uzyskiwany jest przez usługę Cloud Service, oraz (ii) nie wspierają ani nie ponoszą
jakiejkolwiek odpowiedzialności za Usługi dostawców zewnętrznych, w tym Microsoft® Office 365.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa Cloud Service zależna jest w części od funkcjonowania
Microsoft® Office 365 oraz że wszelkie utrudnienia, przerwy w działaniu, błędy i inne problemy z
wydajnością związane z Microsoft® Office 365 będą miały wpływ na dostęp, korzystanie i wydajność
usługi Cloud Service. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma RIM może zmienić,
zawiesić, zlikwidować lub wyłączyć dostęp do usługi Cloud Service w każdej chwili.
E.
Usługa standardowa. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że: (a) usługa
Cloud Service jest standaryzowaną ofertą, która nie została zaprojektowana do wykorzystywania w
konkretnych branżach przemysłu oraz (b) to Użytkownik, a nie firma RIM, ponosi odpowiedzialność za
zachowanie zgodności z wszelkimi przepisami i prawami obowiązującymi w branży Użytkownika, a
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firma RIM nie deklaruje, że korzystanie z usługi Cloud Service będzie zgodne z prawami i przepisami,
które mają zastosowanie dla każdej organizacji (szczególnie działającej w branżach regulowanych).
Użytkownik gwarantuje i oświadcza firmie RIM, że: (i) posiada odpowiednie pozwolenia do korzystania
z usługi Cloud Service, włącznie z prawem do udostępniania informacji osobistych dostarczanych przez
Użytkownika lub Upoważnionych Użytkowników firmie RIM podczas korzystania z usługi Cloud
Service; (ii) nie podlega regulacjom zawartym w jakichkolwiek przepisach bądź prawach zabraniających
Użytkownikowi korzystania z usługi Cloud Service zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, nie
działa w kraju lub regionie geograficznym, w którym zabronione jest korzystanie z usługi Cloud Service
lub w którym obowiązują przepisy o ochronie danych, obejmujące konkretne branże, sprzeczne z
zapisami niniejszej Umowy lub standaryzowanym charakterem usługi Cloud Service (w tym, między
innymi, ustawa Gramm-Leach-Bliley Act, ustawa Health Insurance Portability and Accountability Act
czy ustawa Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act); (iii) firma RIM nie
jest zobowiązana do dopasowania charakteru usługi Cloud Service do branży Użytkownika oraz (iv)
firma RIM nie jest zobowiązana przez żadne prawa ani przepisy do zawierania jakichkolwiek
dodatkowych umów z Użytkownikiem w celu zapewnienia możliwości korzystania z usługi Cloud
Service. Użytkownik będzie odpowiedzialny i wyraża zgodę na przestrzeganie praw, przepisów,
procesów rejestracji, licencji, zgód i pozwoleń wymaganych w kraju lub regionie Użytkownika, w tym
między innymi przepisów regulujących import, eksport i ochronę danych oraz innych praw mających
zastosowanie do Użytkownika i do korzystania przez niego i Upoważnionych Użytkowników z usługi
Cloud Service, a także przesyłanie i dostarczanie informacji, danych i informacji osobistych firmie RIM.
Użytkownik akceptuje, że w przypadku zwrócenia się do firmy RIM przez jednego z Upoważnionych
Użytkowników z prośbą dotyczącą informacji osobistych pozyskanych przez firmę RIM w wyniku
korzystania przez Użytkownika lub Upoważnionych Użytkowników z usługi Cloud Service, firma RIM
może kierować Upoważnionych Użytkowników do Użytkownika jako źródła informacji na temat
sposobu, w jaki Użytkownik wykorzystuje informacje osobiste. Jeśli w świetle obowiązujących praw i
przepisów (włącznie z prawami i przepisami obowiązującymi tylko w branży Użytkownika)
Użytkownikowi nie wolno korzystać z usługi Cloud Service zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
Umowie, to Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z usługi Cloud Service. Użytkownik
zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę RIM, grupę firm RIM, podmioty
stowarzyszone firmy RIM, jej agentów, następców oraz cesjonariuszy, a także każdego z ich dyrektorów i
kierowników, z tytułu zobowiązań, szkód, strat, kosztów i wydatków (w tym, między innymi, kosztów
prawnych) poniesionych przez firmę RIM, grupę firm RIM, podmioty stowarzyszone firmy RIM, jej
agentów, następców oraz cesjonariuszy, a także każdego z ich dyrektorów i kierowników, wynikających z
wprowadzenia w błąd lub naruszenia zawartej tutaj gwarancji.
F.
Korzystanie z usługi. Wyłącznie na cele niniejszej Umowy, następujący zapis zostaje dodany do
sekcji 3 umowy BBSLA — „Korzystanie z rozwiązania BlackBerry Użytkownika”:
Podczas korzystania z usługi Cloud Service Użytkownik zapewni, że ani on ani Upoważnieni
Użytkownicy nie będą:
(a) korzystać z żadnego punktu dostępu usługi Cloud Service w celu zautomatyzowania procesu
buforowania, meta-wyszukiwania, monitorowania aktywności użytkowników oraz nie będą
korzystać z niedozwolonych sposobów modyfikowania lub przekierowywania, ani
podejmować prób modyfikowania lub przekierowania usługi Cloud Service;
(b) uzyskiwać dostępu lub podejmować prób uzyskania dostępu do materiałów stron trzecich za
pomocą usługi Cloud Service;
(c) sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, podlicencjonować, rozprowadzać, przenosić,
przekazywać, kopiować ani modyfikować usługi Cloud Service, ani podejmować prób
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wykonania którejś z powyższych czynności, ani w inny sposób korzystać z usługi Cloud
Service w celach innych, niż dozwolone w niniejszej Umowie;
(d) w żaden sposób rozprowadzać poprzez usługę Cloud Service wirusów, szkodliwych i
niszczących funkcji, destrukcyjnego oprogramowania, „tylnych wejść”, „bomb zegarowych”,
„koni trojańskich”, „snifferów”, „robaków”, robotów, szkodliwych elementów kodu, plików,
programów lub innych szkodliwych i niszczących funkcji oraz oprogramowania i elementów
sprzętu zaprojektowanych, aby: (i) zezwalać na nieupoważniony dostęp do usługi,
korzystanie z usługi bądź systemów komputerowych, na których zainstalowane jest
oprogramowanie lub z którym powiązane są Produkty firmy RIM; (ii) wyłączać, uszkodzić
lub usunąć usługę Cloud Service bądź powiązane z nią oprogramowanie oraz (iii)
wykonywać podobne czynności mogące uniemożliwić korzystanie w sposób pełny z usługi
Cloud Service lub powiązanego z nią oprogramowania przez firmę RIM albo użytkowników
końcowych; lub
(e) publikować, przesyłać, rozprowadzać lub ładować niedozwolone lub niezamówione zbiorcze
wiadomości e-mail, listy łańcuchowe, reklamy, materiały marketingowe bądź promocyjne,
wiadomości śmieci, spam, systemy piramidowe lub inne formy nagabywania, włącznie z
wiadomościami spam na telefony komórkowe i komputery; a także, aby zbierać lub
wykorzystywać adresy e-mail Użytkownika oraz pozostałe informacje inne niż te, które
zostały udostępnione przez Upoważnionych Użytkowników wyłącznie na wewnętrzne
uzasadnione potrzeby; oraz wykorzystywać usługę Cloud Service do zbierania, pozyskiwania
i wybierania danych, uzyskiwania bądź podejmowania prób uzyskania nieupoważnionego
dostępu do pamięci urządzeń bezprzewodowych, oprogramowania czy aplikacji.
G.
Dane Użytkownika. Na mocy porozumienia między Użytkownikiem i firmą RIM, Użytkownik
zachowuje prawo własności treści i danych wygenerowanych przez Użytkownika lub Upoważnionych
Użytkowników, które są przetwarzane lub przechowywane na serwerach firmy RIM jako element
procesu korzystania przez Użytkownika z usługi Cloud Service („Dane Użytkownika”). Dane
Użytkownika nie obejmują Oprogramowania ani Treści dostawców zewnętrznych dostarczanych przez
firmę RIM, lub na które firma RIM udzieliła licencji, a także danych wygenerowanych przez firmę RIM
w trakcie udostępniania usługi Cloud Service (w tym, między innymi, informacji tworzonych przez
systemy i sieci używane do tworzenia i przesyłania komunikatów Użytkownika, takie jak dane dotyczące
trasowania wiadomości), ani danych zbieranych przez firmę RIM zgodnie z zapisami innych umów
zawartych między firmą RIM i Użytkownikiem bądź Upoważnionymi Użytkownikami. Użytkownik
akceptuje, że firma RIM ma prawo do zbierania, używania, ujawniania, przetwarzania, przesyłania i
przechowywania Danych użytkownika w celu dostarczenia usługi Cloud Service zgodnie z zapisami
Umowy. Ze względu na charakter usługi Cloud Service Użytkownik przyjmuje do wiadomości i
akceptuje, że firma RIM może przechowywać dane uwierzytelniające Upoważnionych Użytkowników
oraz klucze szyfrowania powiązane z Użytkownikiem oraz z Produktami Kieszonkowymi dostarczanymi
przez lub w imieniu Użytkownika bądź Upoważnionych Użytkowników. Użytkownik akceptuje, że firma
RIM będzie występowała jako kanał dla Danych użytkownika w myśl Umowy oraz że firma RIM może
uzyskiwać okazjonalny, nie stały, dostęp do tych danych w przypadkach, kiedy jest to niezbędne w
świetle celów niniejszej Umowy i/lub działania usługi Cloud Service, zgodnie z przepisami prawa oraz
pozwoleniem udzielonym przez Użytkownika. Użytkownik akceptuje, że firma RIM może ujawnić Dane
Użytkownika oraz inne informacje, w tym treści komunikatów i klucze szyfrowania powiązane z
korzystaniem przez Użytkownika lub Upoważnionych Użytkowników z usługi Cloud Service, jeśli
będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi prawami, włącznie z prawomocnymi prośbami o
uzyskanie dostępu, wezwaniami i nakazami sądowymi, oraz w celu ochrony usługi Cloud Service i jej
użytkowników przed oszustwami, zagrożeniami dla bezpieczeństwa lub naruszeniami postanowień
niniejszej Umowy przez Użytkownika lub Upoważnionych Użytkowników.
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H.
Usunięcie Danych użytkownika. Zgodnie z zapisem w umowie BBSLA Użytkownik i jego
Upoważnieni Użytkownicy nie będą używać usługi Cloud Service w celu popełnienia lub ułatwienia
popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa lub innego niezgodnego z prawem lub niedozwolonego czynu,
w tym wszelkiego rodzaju naruszenia prywatności lub naruszenia, pogwałcenia lub sprzeniewierzenia
jakichkolwiek praw własności intelektualnej i/lub innych praw własności osób trzecich. Użytkownik
akceptuje, że firma RIM może usunąć dowolną ilość Danych użytkownika, jeśli zostanie powiadomiona
przez stronę trzecią, że ich przechowywanie lub udostępnianie odbywa się bez upoważnienia lub jest w
inny sposób nielegalne.
I.
Bezpieczeństwo. Firma RIM dołoży wszelkich uzasadnionych starań, żeby chronić
bezpieczeństwo Danych użytkownika. Firma RIM zapewnia techniczne i organizacyjne środki mające na
celu zapewnienie bezpieczeństwa usługi Cloud Service. Obejmują one zróżnicowane technologie i
procedury wspomagające ochronę Danych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem,
wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład Dane Użytkownika przetwarzane są przez firmę RIM w
systemach z ograniczonym dostępem na komputerach mieszczących się w strzeżonych ośrodkach.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (a) dane generowane przez Użytkownika bądź
Upoważnionych Użytkowników będą przesyłane przez internet, przechodząc przez firmę Microsoft, na
serwery usługi Cloud Service, która w tym przypadku służy do odszyfrowania i ponownego
zaszyfrowania danych w ramach przetwarzania danych przez usługę Cloud Service przed przesłaniem ich
do sieci bezprzewodowej, skąd dostarczane są na urządzenia kieszonkowe oraz (b) w przypadku danych
wysyłanych z urządzeń kieszonkowych usługa Cloud Service służy do odszyfrowywania i przesyłania
danych na serwery firmy Microsoft przez internet za pomocą połączenia szyfrowanego. Część Danych
może być szczególnie wrażliwa dla Użytkownika i może wymagać wyższego stopnia zabezpieczeń, niż te
oferowane w ramach usługi Cloud Service. Żadna usługa internetowa nie jest wolna od ataków i prób
naruszenia środków bezpieczeństwa, dlatego Użytkownik akceptuje i przyjmuje wyłączną
odpowiedzialność za samodzielne określenie, czy usługa Cloud Service spełnia jego wymagania w
kwestii bezpieczeństwa. Użytkownik bezzwłocznie skontaktuje się z firmą RIM pod adresem
https://www.blackberry.com/securityissue/ w przypadku odkrycia naruszeń bezpieczeństwa związanych z
usługą Cloud Service.
J.
Poufność. Użytkownik oraz Upoważnieni Użytkownicy zgadzają się traktować informacje o
koncie użytkownika dostarczone przez firmę RIM jako poufne, w tym, między innymi, nazwę konta i
hasło użytkownika.
K.

Anulowanie lub ograniczenie usługi.

Użytkownik może anulować swój abonament w dowolnym momencie, wysyłając na trzydzieści (30) dni
przed tym powiadomienie do firmy RIM na adres help@rim.com. Użytkownik może zmniejszyć liczbę
Upoważnionych Użytkowników w ramach swojego abonamentu w dowolnym momencie.
Firma RIM może anulować abonament Użytkownika i powiadomić go o tym, jeśli Użytkownik nie ma
żadnych aktywnych Upoważnionych Użytkowników usługi Cloud Service przez okres sześciu (6)
miesięcy. Firma RIM zachowuje prawo do odebrania dostępu do usługi Cloud Service któremukolwiek z
Upoważnionych Użytkowników, jeśli nie korzystał z usługi Cloud Service przez okres trzech (3)
miesięcy.
L.
Okres. Wyłącznie na potrzeby niniejszej Umowy sekcja „Okres” umowy BBSLA została
usunięta i zastąpiona następującym zapisem:

BlackBerry Business Cloud Services Addendum 111711 cl_Polish

1

Niniejsza Umowa wchodzi w życie w momencie wyrażenia przez Użytkownika zgody na przyjęcie
warunków niniejszej Umowy (zgodnie z opisem zawartym powyżej) i będzie obowiązywać do momentu:
(i) jej rozwiązania zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami; (ii) zakończenia abonamentu
Użytkownika na produkt Microsoft® Office 365; (iii) anulowania abonamentu Użytkownika zgodnie z
warunkami określonymi tutaj; lub (iv) rozwiązania usługi Cloud Service.
M.
Skutki rozwiązania umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy prawo Użytkownika oraz
Upoważnionych Użytkowników do korzystania z usługi Cloud Service wygaśnie ze skutkiem
natychmiastowym. Firma RIM zastrzega sobie prawo do usunięcia Danych użytkownika ze swoich
serwerów po rozwiązaniu niniejszej Umowy i/lub bankructwie Użytkownika. Użytkownik zgadza się na
to, że firma RIM może przechowywać jego dane do dziewięćdziesięciu (90) dni po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu niniejszej Umowy, lub tak długo, aby pozostać w zgodzie z: (i) wszelkimi prawami i
przepisami mającymi zastosowanie do firmy RIM lub (ii) postanowieniami sądów, organów
regulacyjnych i innych władz, którym podlega firma RIM. Wszelkie Dane Użytkownika, które nie
zostaną zwrócone bądź zniszczone zgodnie z niniejszą Umową, nadal będą przedmiotem ochrony
prywatności opisanej w tej Umowie przez cały okres znajdowania się w posiadaniu firmy RIM.
Rozwiązanie niniejszej Umowy nie zwalnia Użytkownika ani Upoważnionych Użytkowników z zapłaty
wszelkich narosłych opłat w ramach abonamentu oraz pozostałych należności.
N.
Wsparcie. Firma RIM może zapewniać wsparcie, jeśli zajdzie taka potrzeba, na zasadach
opisanych pod adresem www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription. Może się to wiązać z
dodatkowymi opłatami, a opis wsparcia może ulegać zmianom.
O.

Zbieranie, użytkowanie i ujawnianie danych osobowych.

Oprócz informacji określonych w części umowy BBSLA dotyczącej zgody na gromadzenie informacji ,
włącznie z odniesieniami do polityki prywatności firmy RIM („Polityka prywatności”), firma RIM oraz
jej podmioty stowarzyszone mogą na potrzeby dostarczania usługi Cloud Service gromadzić,
wykorzystywać, przetwarzać, przesyłać, ujawniać i/lub przechowywać informacje umożliwiające
identyfikację oraz inne informacje w różnych formach, w tym, między innymi, wyświetlać nazwisko i
nazwę organizacji Użytkownika, role Upoważnionych Użytkowników w usłudze Cloud Service, nazwy i
wewnętrzne identyfikatory, dane uwierzytelniające do produktu Microsoft® Office 365, zasady IT
dotyczące korzystania przez Użytkownika i Upoważnionych Użytkowników z usługi Cloud Service,
powiązanych urządzeń kieszonkowych, oprogramowania oraz sprzętu, logi i statystyki wiadomości oraz
inne informacje ułatwiające przesyłanie wiadomości e-mail i innych danych na i z urządzeń
kieszonkowych obsługujących usługę Cloud Service Użytkownika. Użytkownik akceptuje, że firma RIM
i dostawcy jej usług mogą zbierać, wykorzystywać, przetwarzać, przekazywać, ujawniać i przechowywać
dane na cele wyznaczone w niniejszej Umowie, w tym: (i) jakikolwiek cel związany z usługą Cloud
Service, a także innymi produktami i usługami firmy RIM; (ii) na wewnętrzne potrzeby firmy RIM i jej
podmiotów stowarzyszonych w celu dostarczenia, utrzymania, usprawniania lub aktualizowania usługi
Cloud Service (włącznie z funkcjami wymagającymi wykrywania nowych zagrożeń dla użytkowników i
chronienia ich przed tymi zagrożeniami, takimi jak szkodliwe oprogramowanie czy spam), w celu
komunikowania informacji technicznych, a także na cele procesu rozwiązywania problemów
stworzonego żeby zapobiegać, wykrywać i rozwiązywać problemy wpływające na działanie usługi Cloud
Service oraz (iii) jakikolwiek cel dozwolony bądź wymagany przez obowiązujące prawo lub zasady, a
także taki, na który Użytkownik wyraził zgodę. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje
również, że informacje osobiste mogą być zbierane, wykorzystywane, przetwarzane, przesyłane i
przechowywane na serwerach obsługiwanych przez lub w imieniu firmy RIM w Kanadzie i każdym
innym kraju, w którym firma RIM bądź jej podmioty stowarzyszone i dostawcy usług posiadają swoje
ośrodki (w tym w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jeśli Użytkownik lub
Upoważnieni Użytkownicy są mieszkańcami państwa należącego do Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego bądź państwa ograniczającego transmisję danych poza jurysdykcję lub region, zgadzają
się oni na przesyłanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu przetwarzania ich
przez firmę RIM lub jej podmioty stowarzyszone i usługodawców zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.
Użytkownik akceptuje również, że wszelkie informacje osobiste mogą zostać ujawnione przez firmę RIM
firmie Microsoft lub pozyskane z firmy Microsoft przez firmę RIM, a także ujawnione przez firmę RIM
dowolnej osobie upoważnionej przez Użytkownika do korzystania z usługi Cloud Service w jego imieniu,
w tym administratorom delegowanym („DAP”). Użytkownik zaświadcza, że posiada wszelkie niezbędne
zgody dotyczące niniejszych celów uzyskane od swoich Upoważnionych Użytkowników. Użytkownik
zgadza się z tym, że firma RIM może wysyłać do Użytkownika oraz Upoważnionych Użytkowników
wiadomości dotyczące technicznych problemów z usługą oraz wiadomości nt. wydarzeń mających wpływ
na usługę, a także informacje związane z korzystaniem z usługi Cloud Service.

Wyrażam zgodę
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