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ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE LICENŢĂ BLACKBERRY SOLUTION PENTRU 
BLACKBERRY BUSINESS CLOUD SERVICES PENTRU MICROSOFT® OFFICE 365 

(„ACTUL ADIŢIONAL”) 

AVERTISMENTE IMPORTANTE: 

Pentru a accesa şi/sau utiliza acest Cloud Service (aşa cum este definit mai jos), Dumneavoastră trebuie 
să: (1) aveţi un abonament valabil Microsoft® Office 365 în conformitate cu un contract de abonament 
încheiat cu Microsoft Corporation sau una dintre companiile afiliate ale acesteia; (2) fi fost de acord cu 
BBSLA (aşa cum este definit mai jos); şi (3) fiţi de acord cu acest Act adiţional. Dacă Dumneavoastră nu 
întruniţi criteriile de mai sus, nu puteţi accesa şi/sau utiliza Cloud Service. Vă rugăm să citiţi cu atenţie 
acest Act adiţional înainte de a face clic pe butonul „SUNT DE ACORD” de mai jos. 

1. CONTRACT. 
 
A. Termenii Contractului. Versiunea curentă a Contractului de licenţă BlackBerry Solution 
(„BBSLA”) pentru jurisdicţia Dumneavoastră este contractul în baza căruia RIM pune la dispoziţie 
serviciile şi software-ul RIM pentru BlackBerry Solution disponibil şi, aşa cum este modificat prin acest 
Act adiţional, este aplicabil utilizării de către Dumneavoastră a Cloud Service (aşa cum este definit mai 
jos). Împreună, BBSLA şi acest Act adiţional formează un contract („Contractul”) între dumneavoastră, 
individual, sau, dacă sunteţi abonat la acest Cloud Service în numele companiei dumneavoastră sau a unei 
alte entităţi legale, compania sau orice altă entitate legală în numele căreia sunteţi autorizat să acţionaţi (în 
oricare dintre situaţii „Dumneavoastră”), şi Research In Motion Limited sau sucursala sau afiliatul 
acesteia care a încheiat BBSLA cu Dumneavoastră („RIM”). Atât Dumneavoastră, cât şi RIM sunteţi 
menţionaţi în acest document sub denumirea de „Parte”, iar colectiv sub denumirea de „Părţi”. În 
situaţia unui conflict între BBSLA şi acest Act adiţional, Actul adiţional va prevala, dar numai cu privire 
la conflictului respectiv. 
 
B. Implicaţiile clic-ului pe „Sunt de acord”. Făcând clic pe butonul „Sunt de acord” de mai jos, 
Dumneavoastră confirmaţi că aţi citit, aţi înţeles şi sunteţi de acord să vă asumaţi obligaţiile prevăzute în 
acest Contract şi să vă conformaţi acestui Contract. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD 
CU ACEST CONTRACT, NU PUTEŢI ACCESA ŞI/SAU UTILIZA CLOUD SERVICE. DACĂ 
AVEŢI ÎNTREBĂRI SAU PROBLEME LEGATE DE TERMENII PREZENTULUI CONTRACT, VĂ 
RUGĂM SĂ CONTACTAŢI RIM LA legalinfo@rim.com. 
 
2. DEFINIŢII 
 
Toţi termenii cu majuscule din acest Act adiţional au sensurile stabilite în BBSLA, cu excepţia cazului în 
care este indicat altfel în prezentul Act adiţional. Aşa cum sunt utilizaţi în cadrul acestui Contract, 
următorii termeni au sensurile stabilite mai jos: 
 

„Cloud Service” înseamnă serviciul găzduit de RIM care dă posibilitatea gestionării personale a 
produselor Dumneavoastră Handheld exclusiv prin accesarea şi utilizarea Microsoft® Office 365 
şi care este denumit în prezent BlackBerry Business Cloud Services pentru Microsoft® Office 
365. Aşa cum este utilizat în cadrul BBSLA, termenul „Service” (Serviciu) include Cloud 
Service. 
 
„Microsoft® Office 365” este serviciul pe bază de abonament găzduit, operat de către sau în 
numele Microsoft Corporation sau al companiilor afiliate ale acesteia („Microsoft”) sau al 
furnizorilor de servicii ale acestora, care este comercializat sub denumirea „Microsoft® Office 
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365” sau orice denumire ulterioară a acestuia. Pentru evitarea oricăror neclarităţi, serviciul 
găzduit Microsoft® Office 365 este un Serviciu al unei părţi terţe (aşa cum este definit în cadrul 
BBSLA). 
 
„Abonament” înseamnă aranjamentul prin care Dumneavoastră şi o anumite parte dintre 
Utilizatorii dumneavoastră autorizaţi sunteţi autorizaţi de către RIM să utilizaţi Cloud Service. 
 

3. AMENDAMENTE ŞI ADĂUGIRI LA BBSLA 
 
A. Acordarea Licenţei. Exclusiv pentru scopurile acestui Contract, Secţiunea 2(a) BBSLA intitulată 
„Licenţă Software şi Documentaţie” este ştearsă în totalitate prin prezentul act adiţional şi înlocuită cu 
următoarele: 
 
Făcând obiectul termenilor şi condiţiilor din prezentul şi plăţii taxelor de Abonament, dacă este cazul, 
RIM vă acordă o licenţă personală, neexclusivă, netransferabilă şi revocabilă pentru utilizarea Cloud 
Service exclusiv intern de către Dumneavoastră şi de numărul de Utilizatori autorizaţi autorizat de către 
Abonamentul Dumneavoastră. Acest Cloud Service este asigurat pe baza unui Abonament şi, prin urmare, 
drepturile de licenţă se aplică doar pentru perioada de timp pentru care Dumneavoastră aţi plătit taxele de 
Abonament aferente, dacă este cazul. 
 
B. Autentificare. Luaţi la cunoştinţă că pentru a accesa şi utiliza Cloud Service, Dumneavoastră şi 
Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi trebuie să fiţi autentificaţi de către Microsoft drept un abonat 
Microsoft® Office 365 care este eligibil să acceseze şi să utilizeze Cloud Service şi că RIM nu este 
responsabilă pentru securitatea sau acurateţea tehnicilor de autentificare Microsoft, pentru orice informaţii 
imprecise obţinute de la Microsoft sau pentru securitatea sau confidenţialitatea centrelor sau reţelelor de 
date Microsoft. 
 
C. Disponibilitatea Serviciului. Cloud Service ar putea să nu fie disponibil pentru Dumneavoastră 
şi/sau Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi în toate ţările şi regiunile geografice. 
 
D. Limitările Serviciului. Limitări administrative privind utilizarea Cloud Service ar putea fi 
impuse de către RIM, la latitudinea exclusivă a acesteia. RIM şi companiile sale afiliate: (i) nu asigură 
disponibilitatea, acurateţea, completitudinea, fiabilitatea sau promptitudinea datelor accesate prin 
intermediul Cloud Service; şi (ii) nu garantează şi nu au nicio responsabilitate pentru Serviciile Părţilor 
Terţe, inclusiv Microsoft® Office 365. Dvs. luaţi la cunoştinţă că Cloud Service este parţial dependent de 
performanţele Microsoft® Office 365 şi că orice întreruperi, opriri, erori sau alte probleme legate de 
performanţă asociate cu Microsoft® Office 365 vor afecta accesul Dumneavoastră la, utilizarea şi 
performanţele Cloud Service. Dvs. luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că RIM ar putea modifica, 
suspenda, rezilia sau dezactiva accesul la Cloud Service în orice moment. 
 
E. Serviciul standard. Dvs. luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că: (a) Cloud Service 
reprezintă o ofertă standardizată care nu este concepută sau destinată personalizării pentru domenii 
specifice, şi (b) Dumneavoastră, şi nu RIM, sunteţi responsabil pentru conformitatea cu orice legi şi 
reglementări aplicabile domeniului Dumneavoastră, deoarece RIM nu poate garanta în niciun fel că 
utilizarea Cloud Service va fi conformă cu legile sau reglementările aplicabile fiecărei organizaţii (în 
special cele din domeniile reglementate). Dumneavoastră declaraţi şi garantaţi faţă de RIM că: (i) 
dispuneţi de toate acordurile necesare pentru a utiliza Cloud Service, inclusiv consimţământul de a furniza 
orice informaţii cu caracter personal către RIM de către Dumneavoastră sau Utilizatorii Dumneavoastră 
autorizaţi pe parcursul utilizării de către Dumneavoastră a Cloud Service; (ii) nu faceţi obiectul niciunor 
legi sau reglementări care vă interzic utilizarea Cloud Service în baza termenilor acestui Contract sau în 
ţara sau regiunea geografică în care vă găsiţi Dumneavoastră sau Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi 
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sau care impun obligaţii de securitate a datelor specifice domeniului de activitate care nu sunt 
consecvente cu acest Contract sau cu natura standardizată a Cloud Service (inclusiv, fără a se limita însă 
la, Legea Gramm-Leach-Bliley, Legea privind evidenţa şi portabilitatea asigurării medicale sau Legea 
privind tehnologia informaţiilor medicale pentru domeniul medical economic şi clinic); (iii) nu veţi 
solicita RIM să personalizeze Cloud Service pentru domeniul Dumneavoastră de activitate specific; şi (iv) 
RIM nu este obligat de nicio lege sau reglementare aplicabilă Dumneavoastră să încheie orice alte 
contracte cu Dumneavoastră în vederea furnizării Cloud Service. Sunteţi de acord să vă conformaţi şi să 
răspundeţi conform oricăror legi, reglementări, înregistrări, licenţe, aprobări sau acorduri cerute în ţara 
sau jurisdicţia Dumneavoastră, inclusiv, fără a se limita însă la, legile şi reglementările privind importul, 
exportul sau protecţia datelor aplicabile Dumneavoastră şi utilizării Cloud Service de către 
Dumneavoastră şi de către Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi sau transferului sau furnizării de 
informaţii, date sau informaţii cu caracter personal către RIM. Sunteţi de acord că, în situaţia în care unul 
dintre Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi face o cerere către RIM referitoare la informaţiile cu caracter 
personal obţinute de către RIM prin utilizarea de către Dumneavoastră sau de către Utilizatorii 
Dumneavoastră autorizaţi a Cloud Service, RIM ar putea direcţiona un astfel de Utilizator autorizat către 
Dumneavoastră şi ar putea recomanda Utilizatorilor Dumneavoastră autorizaţi să se consulte cu 
Dumneavoastră pentru informaţii privind modul în care gestionaţi informaţiile cu caracter personal. În 
cazul în care, în temeiul legilor şi reglementărilor aplicabile (inclusiv legile sau reglementările aplicabile 
domeniului Dumneavoastră specific de activitate), nu vă este permisă utilizarea Cloud Service în 
conformitate cu termenii acestui Contract, Dumneavoastră nu aveţi dreptul de a utiliza Cloud Service. 
Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să exoneraţi RIM, Grupul de Companii RIM, afiliaţii, agenţii, succesorii 
şi mandatarii RIM şi fiecare dintre directorii şi funcţionarii acestora pentru orice răspunderi, daune, 
pierderi, costuri sau cheltuieli (inclusiv, fără a se limita însă la, onorarii şi costuri avocaţiale rezonabile) 
prilejuite oricărora dintre RIM, Grupul de Companii RIM, afiliaţii, agenţii, succesorii şi mandatarii RIM 
sau fiecare dintre directorii sau funcţionarii acestora ca urmare a unei denaturări sau încălcări a unei 
garanţii descrise în cadrul prezentului document. 
 
F. Utilizarea Serviciului. Exclusiv în scopul acestui Contract, următoarele sunt adăugate Secţiunii 3 
a BBSLA, „Utilizarea programului Dumneavoastră BlackBerry Solution”: 
 
Atunci când utilizaţi Cloud Service, vă veţi asigura că Dumneavoastră şi Utilizatorii Dumneavoastră 
autorizaţi nu: 
 

(a) veţi utiliza niciun punct de intrare al Cloud Service pentru utilizare cache automată, meta-
căutare, monitorizare a activităţii utilizatorilor sau veţi utiliza mijloace neautorizate pentru a 
modifica sau reruta, sau veţi încerca să modificaţi sau să rerutaţi, Cloud Service; 

 
(b) veţi accesa sau încerca să accesaţi orice material al unei părţi terţe în Cloud Service; 
 
(c) veţi vinde, închiria, sublicenţia, distribui, cesiona, transfera, copia sau modifica Cloud 

Service, sau veţi încerca să faceţi oricare dintre cele menţionate anterior, sau veţi utiliza 
Cloud Service în alt scop decât cel permis de acest Contract; 

 
(d) veţi distribui în niciun fel viruşi, opţiuni contaminatoare sau destructive, „breşe de securitate” 

(„back doors”), „bombe cu ceas” („time bombs”), „cai troieni” („Trojan horses”), rutine de 
tip „sniffer”, „viermi” („worms”), „bots”, dispozitive de tip „drop dead”, coduri software 
dăunătoare, rutine de fişier, program sau programare sau alte opţiuni contaminatoare sau 
destructive sau alte rutine software pentru computer sau componente hardware prin 
intermediul Cloud Service sau concepute în orice fel pentru a: (i) permite accesul neautorizat 
la sau utilizarea Cloud Service sau a sistemelor de computere pe care orice software asociat 
este încărcat sau cu care produsele RIM sunt legate; (ii) dezactiva, deteriora sau şterge Cloud 



BlackBerry Business Cloud Services Addendum 111711 cl_Romanian 1 

Service sau orice software asociat; sau (iii) efectua orice alte acţiuni similare care ar 
împiedica utilizarea deplină a Cloud Service sau a oricărui software asociat de către RIM sau 
utilizatorii finali ai acestuia; sau 
 

(e) publica, transmite, distribui sau încărca orice cereri prin email în masă neautorizate sau 
nesolicitate, scrisori în lanţ, mesaje publicitare, materiale de marketing sau promoţionale, 
„junk mail”, „spam”, scheme piramidale sau alte cereri sau comunicări, inclusiv, fără a se 
limita însă la, spamming-ul telefoanelor sau computerelor sau utilizarea sau colectarea 
adreselor de email sau a numerelor de telefon sau a altor informaţii de utilizator decât cele ale 
Utilizatorilor Dumneavoastră autorizaţi exclusiv pentru scopurile Dumneavoastră interne 
legitime sau utilizarea Cloud Service pentru efectuarea oricăror colectării, extrageri de date, 
obţineri sau încercări de obţinere a accesului neautorizat memoria dispozitivelor wireless şi a 
programelor şi aplicaţiilor software. 

 
G. Datele Dumneavoastră. În ceea ce priveşte relaţia Dumneavoastră cu RIM, Dumneavoastră veţi 
păstra dreptul de proprietate asupra conţinutului şi datelor generate de Dumneavoastră sau de Utilizatorii 
Dumneavoastră autorizaţi, care sunt procesate sau stocate pe serverele RIM ca parte a utilizării de către 
Dumneavoastră a Cloud Service („Datele Dumneavoastră”). Datele Dumneavoastră nu includ Software 
sau Conţinut al unei Părţi Terţe licenţiat sau furnizat în alt mod Dumneavoastră de către RIM sau date 
generate de RIM pe parcursul furnizării Cloud Service (inclusiv, fără a se limita însă la, informaţii care 
sunt create de sistemele şi reţelele care sunt utilizate pentru crearea şi transmiterea comunicaţiilor 
Dumneavoastră, cum ar fi datele de rutare a mesajelor) sau date colectate de RIM în conformitate cu alte 
contracte pe care Dumneavoastră sau Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi le-aţi putea avea cu RIM. 
Sunteţi de acord cu faptul că RIM are dreptul să colecteze, utilizeze, divulge, proceseze, transfere şi 
stocheze Datele Dumneavoastră în scopul furnizării Cloud Service în modul descris în cadrul acestui 
Contract. Datorită naturii Cloud Service, luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că RIM ar putea 
stoca datele de autentificare şi cheile de criptare asociate cu Dumneavoastră şi produsele Handheld 
prevăzute de către sau în numele Dumneavoastră şi al Utilizatorilor Dumneavoastră autorizaţi. Sunteţi de 
acord cu faptul că RIM va acţiona ca o conductă pentru Datele Dumneavoastră în conformitate cu acest 
Contract şi că RIM ar putea accesa astfel de date uneori, dar nu în mod programat, după cum este necesar 
în scopul acestui Contract şi/sau al performanţelor Cloud Service, după cum este cerut de lege sau după 
cum Dumneavoastră aţi putea fi altfel de acord. Sunteţi de acord cu faptul că RIM ar putea divulga Datele 
Dumneavoastră şi alte informaţii, inclusiv conţinutul comunicaţiilor şi cheile de criptare asociate cu 
utilizarea Dumneavoastră şi a Utilizatorilor Dumneavoastră autorizaţi Cloud Service în cazul în care 
trebuie accesate de către RIM pentru conformitatea cu legile aplicabile, inclusiv orice cereri legitime de 
accesare, citaţii sau dispoziţii ale instanţelor şi pentru protecţia Cloud Service şi a utilizatorilor acestuia 
împotriva fraudelor, ameninţărilor la adresa securităţii şi încălcărilor acestui Contract de către 
Dumneavoastră şi Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi. 
 
H. Ştergerea Datelor Dumneavoastră. După cum este descris în detaliu în cadrul BBSLA, 
Dumneavoastră şi Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi nu puteţi utiliza Cloud Service pentru a comite 
infracţiuni sau pentru a facilita comiterea oricăror infracţiuni, acte ilegale sau care creează prejudicii, 
inclusiv încălcarea, violarea sau însuşirea ilegală a oricăror drepturi de proprietate intelectuală şi/sau a 
altor drepturi protejate ale oricărei părţi terţe. Sunteţi de acord cu faptul că RIM ar putea şterge toate sau 
orice porţiune a Datelor Dumneavoastră în cazul în care este notificată de către o parte terţă că sunt 
stocate sau găzduite în mod neautorizat sau că sunt în orice manieră ilegale. 
 
I. Securitatea. RIM va depune toate eforturile rezonabile din punct de vedere comercial pentru a 
proteja securitatea Datelor Dumneavoastră. RIM menţine măsuri tehnice şi organizaţionale concepute să 
asigure şi să furnizeze securitate pentru Cloud Service. Aceasta include o varietate de tehnologii şi 
proceduri de securitate pentru a ajuta la protejarea Datelor Dumneavoastră împotriva accesării, utilizării 
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sau divulgării neautorizate. De exemplu, RIM vă protejează Datele pe sisteme de computere cu acces 
limitat, care sunt situate în facilităţi controlate. Dvs. luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că: (a) 
datele care sunt generate de către Dumneavoastră sau Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi vor fi 
transmise prin Internet atunci când trec de pe serverele Microsoft pe cele Cloud Service, iar Cloud 
Service este proiectat să decripteze şi să cripteze datele, ca parte a procesării asigurate de acesta, înainte 
ca datele să fie transmise pe reţeaua wireless pentru livrarea către produsele Handheld, şi (b) pentru datele 
transmise de pe produsele Handheld, Cloud Service este proiectat să decripteze, iar apoi să transmită 
datele către serverele Microsoft prin Internet, cu ajutorul unei conexiuni criptate. Unele dintre Datele 
Dumneavoastră ar putea să fie de o importanţă deosebită pentru Dumneavoastră şi, prin urmare, ar 
necesita un nivel de securitate care nu este asigurat de către Cloud Service. Niciun serviciu pe Internet nu 
este imun la atacurile online sau la încercările de eludare a măsurilor de securitate din industrie. Sunteţi de 
acord că Dumneavoastră sunteţi exclusiv responsabil pentru a determina dacă securitatea Cloud Service 
corespunde cerinţelor Dumneavoastră. În cazul în care descoperiţi orice încălcări ale securităţii legate de 
Cloud Service, veţi notifica imediat RIM la adresa https://www.blackberry.com/securityissue/. 
 
J. Confidenţialitatea. Dumneavoastră şi Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi sunteţi de acord să 
păstraţi confidenţiale informaţiile privind contul de utilizator ce v-au fost furnizate de RIM; inclusiv, fără 
a se limita însă la, ID-ul de cont şi parola Dumneavoastră. 
 
K. Anularea sau Reducerea Serviciului. 
 
Puteţi anula Abonamentul Dumneavoastră în orice moment cu condiţia transmiterii unei notificări 
prealabile de treizeci (30) de zile către RIM la adresa help@rim.com. Puteţi reduce numărul Utilizatorilor 
Dumneavoastră autorizaţi în baza Abonamentului Dumneavoastră în orice moment. 
 
RIM ar putea anula Abonamentul Dumneavoastră printr-o notificare transmisă Dumneavoastră dacă nu 
aveţi Utilizatori autorizaţi activi ai Cloud Service pentru o perioadă de şase (6) luni. RIM îşi rezervă 
dreptul de a anula accesul la Cloud Service pentru oricare dintre Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi 
care nu au utilizat Cloud Service timp de trei (3) luni. 
 
L. Durata. Exclusiv pentru scopurile acestui Contract, secţiunea BBSLA intitulată „Durata” este 
ştearsă în întregime prin prezentul act adiţional şi înlocuită cu următoarele: 
 
Acest Contract va intra în vigoare în momentul în care sunteţi de acord să vă obligaţi să respectaţi acest 
Contract (aşa cum este descris mai sus) şi va continua să fie în vigoare până la: (i) rezilierea sa în 
conformitate cu prevederile din cuprinsul acestuia; (ii) rezilierea abonamentului Dumneavoastră 
Microsoft® Office 365; (iii) anularea abonamentului Dumneavoastră în conformitate cu termenii acestuia; 
sau (iv) rezilierea Cloud Service. 
 
M. Efectele Rezilierii. În momentul rezilierii acestui Contract, dreptul Dumneavoastră şi al 
Utilizatorilor Dumneavoastră autorizaţi de a utiliza Cloud Service va înceta imediat. RIM îşi rezervă 
dreptul de a şterge Datele Dumneavoastră de pe serverele sale în cazul rezilierii acestui Contract şi/sau 
falimentului Dumneavoastră. Sunteţi de acord cu faptul că RIM ar putea reţine Datele Dumneavoastră 
până la nouăzeci (90) de zile după expirarea sau rezilierea acestui Contract sau oricât de mult ar fi necesar 
pentru conformitatea cu: (i) orice lege sau reglementare aplicabilă RIM; sau (ii) dispoziţiile oricărei 
instanţe, agenţii de reglementare sau autorităţi la care RIM ar putea fi supusă. Orice Data ale 
Dumneavoastră care nu sunt returnate sau distruse în conformitate cu acest Contract vor continua să facă 
obiectul măsurilor de protecţie a confidenţialităţii descrise în cadrul acestui Contract atâta vreme cât se 
află în posesia RIM. Rezilierea acestui Contract nu vă va exonera de obligaţiile Dumneavoastră de a plăti 
orice taxe şi/sau costuri aferente Abonamentului acumulate. 
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N. Asistenţă. RIM ar putea asigura asistenţa, dacă există, în modul stabilit la adresa 
www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription. S-ar putea să fie aplicabile anumite taxe, iar 
descrierea asistenţei poate face obiectul unor modificări. 
 
O. Colectarea, Utilizarea şi Divulgarea Informaţiilor cu Caracter Personal. 
 
Suplimentar informaţiilor la care se face referire în prevederile Consimţământului pentru colectarea 
informaţiilor din cadrul BBSLA, inclusiv politica de confidenţialitate RIM prevăzută acolo („Politica de 
confidenţialitate”), pe parcursul furnizării Cloud Service, RIM sau furnizorii de servicii ai acesteia ar 
putea colecta, utiliza, procesa, transmite, divulga şi/sau stoca diverse forme de informaţii identificabile 
sau de alt tip, inclusiv, fără a se limita însă la, numele de afişare şi denumirea organizaţiei 
Dumneavoastră, rolurile Cloud Service ale Utilizatorilor Dumneavoastră autorizaţi, numele şi ID-urile 
interne, recomandările Microsoft® Office 365, politicile IT aplicabile produselor Dumneavoastră 
Handheld şi celor ale Utilizatorilor Dumneavoastră autorizaţi, informaţii despre utilizarea de către 
Dumneavoastră a Cloud Service şi a produselor Handheld asociate, informaţii despre software şi 
hardware, jurnale de mesaje şi statistici şi alte informaţii în vederea facilitării transferului de mesaje de 
email şi de alte date către produsele Handheld prevăzute pentru serviciul Dumneavoastră Cloud Service. 
Sunteţi de acord cu faptul că RIM sau furnizorii de servicii ai acesteia ar putea colecta, utiliza, procesa, 
transmite, divulga sau stoca date în scopurile stabile în cadrul acestui Contract, inclusiv: (i) orice scopuri 
legate de Cloud Service şi de produsele şi serviciile RIM aferente, (ii) pentru utilizarea internă a RIM şi 
ale companiilor afiliate acesteia în vederea operării, menţinerii, îmbunătăţirii sau actualizării Cloud 
Service (inclusiv funcţii care implică detecţia şi protecţia împotriva unor ameninţări emergente sau în curs 
pentru utilizatori, cum ar fi malware-ul sau spam-ul), în vederea rezolvării problemelor tehnice şi pentru 
depanarea destinată prevenirii, detectării şi reparării problemelor ce afectează operarea Cloud Service, şi 
(iii) orice scopuri permise sau cerute de orice lege sau reglementare aplicabile sau pentru care 
Dumneavoastră v-aţi dat acordul. Dumneavoastră, de asemenea, înţelegeţi şi sunteţi de acord că 
informaţiile cu caracter personal ar putea fi colectate, utilizate, procesate, transmise şi stocate pe serverele 
operate de către sau în numele RIM în Canada şi în orice ţară în care RIM, companiile afiliate RIM şi 
furnizorii de servicii angajaţi de facilităţile de întreţinere ale RIM (care ar putea include ţări din afara 
Spaţiului Economic European). Dacă Dumneavoastră sau Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi sunteţi 
rezidenţi ai Spaţiului Economic European sau ai unei ţări care restricţionează transferul de date în afara 
jurisdicţiei sau regiunii respective, sunteţi de acord cu faptul că informaţiile cu caracter personal ar putea 
fi transferate în afara Spaţiului Economic European sau al unor astfel de ţări în vederea procesării şi 
stocării de către RIM, companiile afiliate RIM sau furnizorii de servicii ale acestora, în conformitate cu 
prezentul Contract. Sunteţi de asemenea de acord că informaţiile cu caracter personal ar putea fi divulgate 
de către RIM către Microsoft, sau obţinute de RIM de la Microsoft, şi către orice indicat RIM de către 
Dumneavoastră că este autorizat să administreze Cloud Service în numele Dumneavoastră, inclusiv 
Parteneri Administratori Delegaţi („PAD”). Dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că aţi obţinut toate 
acordurile necesare din partea Utilizatorilor Dumneavoastră autorizaţi în aceste scopuri. Sunteţi de acord 
că RIM ar putea transmite comunicaţii către Dumneavoastră şi Utilizatorii Dumneavoastră autorizaţi cu 
privire la probleme tehnice ale serviciilor sau evenimente care au impact asupra serviciilor, precum şi 
informaţii asociate utilizării Cloud Service. 
 
 
 
Sunt de acord         Nu sunt de acord 
 


