DODATOK K LICENČNEJ ZMLUVE BLACKBERRY SOLUTION LICENSE AGREEMENT
PRE SLUŽBY BUSINESS CLOUD PRE MICROSOFT® OFFICE 365
(ďalej len „Dodatok“)
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:
Na to, aby ste mali prístup alebo používali službu Cloud (ako je definované nižšie), musíte: (1) mať
predplatený Microsoft® Office 365 v súlade s predplatiteľskou zmluvou s Microsoft Corporation alebo s
jednou zo spriaznených firiem, ; (2) súhlasili s podmienkami BBSLA (ako je definované nižšie) a (3)
súhlasili s podmienkami tohto dodatku. Ak nespĺňate vyššie kritériá, nebudete mať prístup alebo nebudete
môcť využívať službu Cloud. Pozorne si prečítajte tento Dodatok, predtým ako kliknite na „SÚHLASÍM“
nižšie.
1.

ZMLUVA.

A.
Zmluvné podmienky. Súčasná verzia BlackBerry Solution License Agreement (ďalej len
„BBSLA“) je zmluva, na základe ktorej spoločnosť RIM sprístupní služby a softvér spoločnosti RIM pre
BlackBerry Solution, a ako to upravuje tento Dodatok, týka sa používania služby Cloud (ako je
definované nižšie). Spoločne BBSLA a tento Dodatok tvoria právne záväznú zmluvu (ďalej len
„Zmluva“) uzavretú medzi vami ako jednotlivcom,, alebo ak si predplácate službu Cloud v mene vašej
spoločnosti alebo inej právnickej osoby, medzi spoločnosťou alebo právnickou osobou, v mene ktorej
máte právo vystupovať (v ktoromkoľvek prípade ďalej len „Vy“), spoločnosti Research In Motion
Limited alebo jej dcérskou či spriaznenou spoločnosťou, ktorá s vami BBSLA uzatvorila (ďalej len
„RIM“). Vy a spoločnosť RIM sa ďalej v tejto zmluve označujú názvom „Zmluvná strana“ a spoločne
názvom „Zmluvné strany“. V prípade konfliktu medzi BBSLA a týmto Dodatkom má tento Dodatok
vyššiu právnu moc, avšak iba v rozsahu daného konfliktu.
B.
Účinok kliknutia na „Súhlasím“. Kliknutím na „Súhlasím“ nižšie potvrdzujete, že ste si
prečítali, pochopili a súhlasíte s tým, že budete viazaní a budete konať v súlade s touto zmluvou. AK S
TOUTO ZMLUVOU NESÚHLASÍTE, NEBUDE MAŤ PRÍSTUP A/ALEBO NEBUDE MÔCŤ
POUŽÍVAŤ SLUŽBU CLOUD. AK MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY ALEBO OBAVY OHĽADOM
TEJTO ZMLUVY, OBRÁŤTE SA NA SPOLOČNOSŤ RIM NA ADRESE legalinfo@rim.com.
2.

DEFINÍCIE

Všetky termíny v tomto dodatku, písané s veľkým prvým písmenom, majú významy definované v
BBSLA, ak v tomto dodatku nie je výslovne uvedené inak. Nasledujúce pojmy majú v tejto zmluve
významy, špecifikované ďalej v texte:
„Služba Cloud” je služba hostovaná spoločnosťou RIM umožňujúca manažovanie prenosných
zariadení iba pre prístup a používanie Microsoft® Office 365, ktorá sa momentálne volá
BlackBerry Business Cloud Services for Microsoft® Office 365. Rovnako ako sa uvádza v
BBSLA, pojem „Služba“ zahŕňa Službu Cloud.
„Microsoft® Office 365“ je hostovaná predplatená služba pre spoločnosťou Microsoft
Corporation, v jej mene, spriaznenými spoločnosťami (ďalej len „Microsoft“), alebo
poskytovateľmi ich služieb, ktorá je predávaná pod názvom „Microsoft® Office 365“ a názvom
jej nástupcov. Aby sa zabránilo akýmkoľvek pochybnostiam, hostovaná služba Microsoft®
Office 365 je služba poskytovaná inou osobou (ako je definované v BBSLA).
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„Predplatné“ predstavuje dohodu, na základe ktorej Vy a Vami určený počet oprávnených
používateľov sú oprávnení spoločnosťou RIM využívať Službu Cloud.
3.

DODATKY K BBSLA

A.
Udelenie licencie. Iba pre účely tejto Zmluvy bol Odsek 2(a) v časti „Licencia pre softvér a
dokumenty“ odstránený v plnom rozsahu a nahradený nasledujúcim textom:
Podliehajúc podmienkam tejto Zmluvy a v závislosti od uhradeného Predplatného, vám spoločnosť RIM
na základe Vášho Predplatného udeľuje vlastnú, nevýhradnú, neprenosnú, odvolateľnú licenciu na
používanie Služby Cloud výhradne na vaše interné účely alebo interné účely Vami určenému počtu
Oprávnených používateľov. Spomínaná Služba Cloud je poskytnutá na základe Predplatného, v dôsledku
čoho licenčné práva sa udeľujú len na obdobie, na ktoré ste uhradili požadovanú sumu Predplatného.
B.
Autentifikácia. Potvrdzujete, že na to, aby ste získali prístup a mohli využívať Službu Cloud, Vy
a Vami Oprávnení používatelia musia byť spoločnosťou Microsoft autentifikovaní ako predplatitelia
Microsoft® Office 365, ktorí sú oprávnení získať prístup a využívať Službu Cloud, a že spoločnosť RIM
nie je zodpovedná za bezpečnosť alebo správnosť autentifikačných technológií spoločnosti Microsoft, za
akékoľvek nepresné informácie získané od spoločnosti Microsoft, alebo za bezpečnosť a správnosť
dátových centier a sietí spoločnosti Microsoft.
C.
Dostupnosť služby. Služba Cloud nemusí byť prístupná pre Vás alebo pre Vami Oprávnených
používateľov v každej krajine, resp. v každej zemepisnej lokalite.
D.
Obmedzenia služby. Administratívne obmedzenia využívania Služby Cloud môžu byť uložené
spoločnosťou RIM podľa vlastného uváženia spoločnosti RIM. Spoločnosť RIM a jej spriaznené
spoločnosti: (i) nezabezpečujú dostupnosť, správnosť, úplnosť alebo včasnosť dostupných údajov, ktoré
sú sprístupnené Službou Cloud; a (ii) nesúhlasia ani nenesú akúkoľvek zodpovednosť za Služby
poskytované inými osobami, vrátane Microsoft® Office 365. Potvrdzujete, že Služba Cloud je z časti
závislá od výkonnosti Microsoft® Office 365 a že akékoľvek prerušenia, odstávky, chyby alebo iné
problémy s výkonnosťou spojené s Microsoft® Office 365 môžu mať vplyv na Váš prístup k, využívaniu
a výkonnosti Služby Cloud. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že spoločnosť RIM môže kedykoľvek zmeniť,
prerušiť, ukončiť alebo zablokovať prístup do Služby Cloud.
E.
Štandardná služba. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že: (a) Služba Cloud je štandardizovaná
ponuka, ktorá nie je navrhnutá alebo prispôsobená akémukoľvek špecifickému odvetviu, a (b) Vy, a nie
spoločnosť RIM ste zodpovední za dodržiavanie zákonov a predpisov platných vo Vašom odvetví, keďže
spoločnosť RIM nevyhlásila, že používanie Služby Cloud bude v súlade so zákonmi a predpismi, ktoré sa
vzťahujú na každú organizáciu (predovšetkým na regulované odvetvia). Vyhlasujete a zaručujete sa
spoločnosti RIM, že: (i) disponujete súhlasom na využívanie Služby Cloud vrátane súhlasu na
poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú poskytované spoločnosti RIM Vami alebo Vami
Oprávnenými používateľmi počas Vášho využívania Služby Cloud; (ii) nepodliehate žiadnym zákonom
alebo predpisom, ktoré by vám bránili vo využívaní Služby Cloud podľa podmienok tejto Zmluvy alebo
Vašej krajiny alebo zemepisnej lokality, v ktorej žijete Vy alebo Vami Oprávnení používatelia, alebo
ktoré by stanovovali určité povinnosti týkajúce sa bezpečnosti údajov špecifických pre určité odvetvie,
ktoré by neboli v súlade s touto Zmluvou alebo so štandardizovaným charakterom Služby Cloud (okrem
iného vrátane zákonov ako sú Gramm-Leach-Bliley Act, Health Insurance Portability and Accountability
Act, alebo Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act); (iii) od spoločnosti
RIM sa nevyžaduje, aby prispôsobila Službu Cloud Vášmu odvetviu; a (iv) spoločnosť RIM nie je
povinná podľa žiadneho zákona ani predpisu uzavrieť s Vami akékoľvek iné dohody na poskytnutie
Služby Cloud. Súhlasíte, že budete dodržiavať a budete zodpovední za akékoľvek zákony, predpisy,
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archivovanie, registráciu, licencie, oprávnenia a súhlasy potrebné vo Vašej krajine alebo jurisdikcii,
vrátane okrem iného zákonov o exporte a importe a ochrane osobných údajov vzťahujúce sa na Vás a na
používanie Služby Cloud Vami alebo Vami Oprávnenými používateľmi, alebo za prenos alebo
poskytnutie informácií, údajov alebo osobných údajov spoločnosti RIM. Súhlasíte s tým, že ak jeden z
Vašich Oprávnených používateľov si vyžiada od spoločnosti RIM akýkoľvek osobný údaj, ktorý
spoločnosť RIM získala prostredníctvom toho, že Vy alebo Vami Oprávnený používateľ ste Službu Cloud
využívali, spoločnosť RIM môže nasmerovať daného Oprávneného používateľa k Vám a môže mu
odporučiť, aby sa s Vami poradil o tom, ako s osobnými údajmi narábate. Ak nemáte povolenie podľa
platných zákonov a pravidiel (vrátane zákonov a pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické odvetvie)
využívať Službu Cloud v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, nie ste oprávnený využívať Službu Cloud.
Súhlasíte, že poskytnete náhradu a odškodníte spoločnosť RIM, skupinu spoločností RIM, spriaznené
spoločnosti RIM, zástupcov, nástupcov a postupníkov a každého z ich riaditeľov a úradníkov za
akékoľvek dlhy, škody, straty, náklady alebo výdavky (okrem iného vrátane oprávnených trov právneho
zastúpenia) spôsobené spoločnosti RIM, skupine spoločností RIM, pridruženým spoločnostiam RIM, jej
zástupcom, nástupcom a postupníkom alebo ktorémukoľvek z ich riaditeľov a úradníkov v dôsledku
nesprávneho pochopenia alebo porušenia príslušnej zmluvnej podmienky.
F.
Využívanie služby. Iba pre účely tejto Zmluvy nasledujúci text bol pridaný k Odseku 3 BBSLA
„Využívanie Vášho riešenia pre BlackBerry“:
Pri používaní Služby Cloud zabezpečíte, že Vy ani Vami Oprávnení používatelia nebudú:
(a) používať akýkoľvek vstupný bod do Služby Cloud na automatizovaný caching, metavyhľadávanie, monitoring alebo akúkoľvek aktivitu používateľa alebo používať akékoľvek
neoprávnené prostriedky na modifikovanie alebo preroutovanie alebo snažiť sa modifikovať
alebo preroutovať Službu Cloud;
(b) získať prístup alebo pokúsiť sa získať prístup k materiálom tretích strán v Službe Cloud;
(c) predávať, prenajímať, sublicencovať, distribuovať, pripisovať, presúvať, kopírovať alebo
modifikovať Službu Cloud, alebo snažiť sa o čokoľvek vymenované, alebo využívať Službu
Cloud na akékoľvek iné účely ako sú účely touto Zmluvou povolené;
(d) akýmkoľvek spôsobom distribuovať vírusy, iné zamorujúce alebo deštruktívne prvky, „zadné
dvierka“, „časované bomby“, „trójske kone“, „sniffery“, „červy“, bot vírusy, „drop dead
nástroje“, škodlivé softvérové kódy, súbory, programovacie alebo programujúce rutiny alebo
iné zamorujúce alebo deštruktívne prvky alebo počítačové softvérové rutiny alebo hardvérové
zložky prostredníctvom Služby Cloud alebo akýmkoľvek iným spôsobom vytvoreným na: (i)
umožnenie neautorizovaného prístupu do alebo používania Služby Cloud alebo počítačového
systému, na ktorý je nahratý určitý súvisiaci softvér, ku ktorému sú pripojené Produkty
spoločnosti RIM; (ii) vyradenie z činnosti, poškodenie alebo vymazanie služby Cloud alebo
súvisiaceho systému; alebo (iii) vykonanie podobných aktivít, ktoré by mohli zabrániť
úplnému využívaniu Služby Cloud alebo súvisiaceho softvéru spoločnosťou RIM alebo jej
koncovými používateľmi; alebo
(e) publikovanie, prenos, distribuovanie alebo nahranie akýchkoľvek neautorizovaných alebo
nevyžiadaných hromadných e-mailových žiadostí, reťazových listov, reklám,
marketingových alebo propagačných materiálov, „nevyžiadanej pošty“, „spamov“,
pyramídových schém alebo iných žiadostí či komunikácie, okrem iného vrátane spamovania
mobilných telefónov alebo počítačov, alebo používanie alebo zhromažďovanie e-mailových
adries a telefónnych čísel používateľov alebo iných informácií o používateľoch iných ako
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informácií o Vami Oprávnených používateľoch výlučne pre Vaše legitímne interné účely,
alebo používanie Služieb Cloud na zhromažďovanie, extrahovanie alebo získanie
neautorizovaného prístupu k bezdrôtovej pamäti zariadenia a k softvérovým programom a
aplikáciám.
G.
Vaše údaje. Medzi Vami a spoločnosťou RIM, Vy ste vlastníkom obsahu a údajov generovaných
Vami alebo Vami Oprávnenými používateľmi, ktoré sú spracovávané alebo ukladané na serveroch
spoločnosti RIM ako dôsledok Vášho vyžívania Služby Cloud (ďalej len „Vaše údaje“). Vaše údaje
nezahŕňajú softvér alebo obsah tretích strán licencované alebo inak dodané Vám spoločnosťou RIM alebo
údaje generované spoločnosťou RIM počas poskytovania Služby Cloud (okrem iného vrátane informácií,
ktoré sú vytvorené systémom alebo sieťami, ktoré sú vytvorené na prenos Vašej komunikácie, údaje na
routovanie správ) alebo údaje zhromaždené spoločnosťou RIM v súlade s inou(-ými) zmluvou(-ami),
ktoré ste Vy alebo Vami Oprávnení používatelia uzatvorili so spoločnosťou RIM. Súhlasíte s tým, že
spoločnosť RIM má právo zhromažďovať, používať, odhaliť, spracovávať, prenášať a ukladať Vaše údaje
pre účely poskytovanie Služby Cloud, ako je to stanovené v tejto Zmluve. V dôsledku charakteru Služby
Cloud, potvrdzujete a súhlasíte s tým, aby spoločnosť RIM mohla ukladať heslá a šifrovacie kľúče
Oprávnených používateľov spojené s Vami a Vami využívanými prenosnými zariadeniami poskytované
Vami alebo vo Vašom mene alebo v mene Vašich Oprávnených používateľov. Súhlasíte s tým, že
spoločnosť RIM bude vystupovať ako kanál pre Vaše údaje v súlade s touto Zmluvou a že spoločnosť
RIM môže mať prístup k takýmto údajom na nefrekventovanej, a nie rutinnej, báze, pre účely tejto
Zmluvy alebo pre účely výkonnosti Služby Cloud, ako to vyžaduje zákon, alebo do tej miery, do akej s
tým súhlasíte. Súhlasíte s tým, že spoločnosť môže odhaliť Vaše údaje alebo iné informácie vrátane
obsahu komunikácie alebo šifrovacích kľúčov, ktoré súvisia s tým, že Vy alebo Vami Oprávnení
používatelia využívate Službu Cloud, ak sú spoločnosti RIM sprístupnené, aby dodržala platné zákony,
vrátane toho, aby vyhovela zákonným požiadavkám o prístup, predvolaniu alebo súdnym príkazom, a aby
ochraňovala Službu Cloud a jej používateľov pred podvodmi, bezpečnostnými hrozbami alebo
porušeniami tejto Zmluvy z Vašej strany alebo zo strany Vami Oprávnených používateľov.
H.
Odstránenie Vašich údajov. Ako je to stanovené v BBSLA, Vy a Vami Oprávnení používatelia
nesmiete Službu Cloud používať na páchanie zločinu ani na pomoc pri páchaní zločinu alebo na čokoľvek
protiprávne či nelegálne, vrátane narušenia, porušenia alebo spreneverenia akýchkoľvek duševných práv
alebo akýchkoľvek vlastníckych práv akejkoľvek inej osoby. Súhlasíte s tým, že spoločnosť RIM môže
odstrániť časť alebo všetky Vaše údaje, ak je informovaná inou osobou, že tieto údaje sú uložené alebo
hostované bez autorizácie alebo sú inak nelegálne.
I.
Bezpečnosť. Spoločnosť vynaloží z komerčného hľadiska rozumné úsilie, aby chránila
bezpečnosť Vašich údajov. Spoločnosť RIM urobí všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré boli
navrhnuté na to, aby poskytli a umožnili bezpečnosť Služby Cloud. Zahŕňa to viacero bezpečnostných
technológií a opatrení, ktoré pomáhajú chrániť Vaše údaje pred neautorizovaným prístupom, používaním
alebo odhalením. Napríklad spoločnosť RIM spracováva Vaše údaje v počítačových systémoch s
obmedzeným prístupom, alebo ktoré sú umiestnené na monitorovaných zariadeniach. Potvrdzujete a
súhlasíte s tým, že: (a) údaje, ktoré sú generované Vami alebo Vami Oprávnenými používateľmi budú
zasielané cez Internet pri prechode z Microsoftu na server Služby Cloud, kde Služba Cloud je navrhnutá
tak, aby dešifrovala a potom zašifrovala údaje ako súčasť spracovávania poskytovaného Službou Cloud
pred tým, ako budú údaje zaslané na bezdrôtovú sieť na to, aby boli odoslané na prenosné zariadenia, a
(b) v prípade údajov zasielaných prenosnými zariadeniami je Služba Cloud navrhnutá tak, aby dešifrovala
údaje a potom ich poslala na server Microsoftu cez internet prostredníctvom šifrovaného spojenia.
Niektoré údaje môžu byť pre Vás výnimočne citlivé, a môžu tak vyžadovať väčšiu úroveň bezpečnosti,
ktorú Služba Cloud neposkytuje. Žiadna internetová služba nie je imúnna voči on-line útokom alebo
snahám vyhnúť sa bezpečnostným opatreniam a Vy súhlasíte s tým, že jedine Vy ste zodpovední za to,
aby ste sa rozhodli, či bezpečnosť Služby Cloud spĺňa Vaše požiadavky. Budete ihneď informovať
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spoločnosť RIM na stránke https://www.blackberry.com/securityissue/, ak sa dozviete o narušení
bezpečnosti Služby Cloud.
J.
Dôvernosť. Vy a Vami Oprávnení používatelia súhlasíte s tým, že zachováte dôvernosť
informácií o účte používateľa, ktoré Vám spoločnosť RIM poskytne, okrem iného vrátane ID a hesla
Vášho účtu.
K.

Zrušenie alebo skrátenie poskytovania služby.

Môžete zrušiť Vaše Predplatné kedykoľvek, a to v lehote tridsiatich (30) dní po oznámení danej
skutočnosti spoločnosti RIM na adrese help@rim.com. Môžete takisto kedykoľvek znížiť počet Vami
Oprávnených používateľov v rámci Vášho Predplatného.
Spoločnosť RIM môže zrušiť Vaše Predplatné po tom, ako Vám to oznámi, ak nemáte aktívnych
Oprávnených používateľov Služby Cloud počas obdobia šiestich (6) mesiacov. Spoločnosť RIM si
zachováva právo na to, aby zablokovala prístup Služby Cloud ktorémukoľvek Oprávnenému
používateľovi, ktorý nevyužíval Službu Cloud po dobu troch (3) mesiacov.
L.
Platnosť. Iba pre účely tejto Zmluvy je Odsek BBSLA nazvaný „Platnosť“ odstránený v plnom
rozsahu a nahradený nasledujúcim textom:
Táto Zmluva vstúpi do platnosti vtedy, ak súhlasíte s tým, že budete viazaní touto Zmluvou (ako je to
vysvetlené vyššie), a bude platná do: (i) ukončenia tejto Zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy;
(ii) ukončenia predplatného pre Microsoft® Office 365; (iii) zrušenia Vášho Predplatného v súlade s
podmienkami Zmluvy; alebo (iv) zrušenia Služby Cloud.
M.
Účinnosť ukončenia. Po ukončení tejto Zmluvy Vy a Vami Oprávnení používatelia okamžite
stratíte právo využívať Službu Cloud. Spoločnosť RIM si vyhradzuje právo vymazať Vaše údaje zo
svojich serverov po ukončení tejto Zmluvy alebo po Vašom bankrote. Súhlasíte s tým, že spoločnosť RIM
si môže uschovať Vaše údaje po dobu deväťdesiatich (90) dní po vypršaní alebo ukončení tejto Zmluvy,
alebo na tú dobu, počas ktorej sa od nej môže vyžadovať, že dodrží: (i) akékoľvek práva a predpisy
vzťahujúce sa na spoločnosť RIM; alebo (ii) na akýkoľvek súd, regulačnú agentúru alebo orgán, ktorému
spoločnosť RIM podlieha. Akékoľvek Vaše údaje, ktoré Vám nie sú navrátené alebo zničené, budú v
súlade s touto Zmluvou podliehať ochrane dôvernosti opísanej v tejto Zmluve dovtedy, kým budú vo
vlastníctve spoločnosti RIM. Ukončenie tejto zmluvy Vás nezbavuje Vašej povinnosti zaplatiť všetky
vzniknuté poplatky alebo sadzby za Predplatné.
N.
Podpora. Spoločnosť RIM môže poskytnúť podporu, ak to bude potrebné, ako je uvedené na
stránke www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription. Podpora môže byť spoplatnená a popis
tejto podpory môže podliehať zmenám.
O.

Zhromažďovanie, využívanie a odhalenie osobných údajov.

Okrem informácií, ktoré sa v ustanoveniach BBSLA týkajúcich sa Súhlasu so zhromažďovaním
informácií, vrátane politiky spoločnosti RIM o ochrane osobných údajov (ďalej len „Politika o ochrane
osobných údajov”) spomínajú, počas poskytovania Služby Cloud, spoločnosť RIM alebo jej
poskytovatelia služby zhromažďujú, používajú, spracovávajú, presúvajú, odhaľujú alebo ukladajú rôzne
formy identifikačných alebo iných informácií, okrem iného vrátane mena a názvu Vašej organizácie, rolí
Vašich Oprávnených používateľov Služby Cloud, mien a interných ID čísel, prístupových údajov do
Microsoft® Office 365, IT politiky vzťahujúce sa na Vami používané Prenosné zariadenia alebo Vami
Oprávnenými používateľmi, prehľadov a štatistík o správach a iných informácií na umožnenie prenosu e-
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mailových alebo iných údajov do a z Prenosných zariadení poskytovaných pre Vašu Službu Cloud.
Súhlasíte s tým, že spoločnosť RIM alebo jej poskytovatelia služieb, môžu zhromažďovať, používať,
spracovávať, presúvať, a ukladať údaje pre účely tejto Zmluvy, vrátane: (i) akéhokoľvek účelu
súvisiaceho so Službou Cloud a výrobkami a službami spoločnosti RIM, (ii) interných účelov spoločnosti
RIM a ich spriaznených spoločností na prevádzkovanie, udržiavanie, zlepšenie a aktualizácie Služby
Cloud (vrátane prvkov, ktoré zahŕňajú odhalenie a ochranu pred vznikajúcimi alebo rozvíjajúcimi sa
hrozbami pre používateľov, ako napríklad malware alebo spam), riešenie technických problémov,
odhaľovanie a napravenie problémov, ktoré majú vplyv na fungovanie služby Cloud, a (iii) akéhokoľvek
účelu, ktorý je povolený alebo vyžadovaný platnými zákonmi alebo predpismi, alebo s ktorým súhlasíte.
Okrem toho rozumiete a súhlasíte s tým, že osobné údaje môžu byť zhromažďované, používané,
spracovávané, prenesené a ukladané na serveroch prevádzkovaných spoločnosťou RIM alebo v jej mene v
Kanade alebo v ktorejkoľvek inej krajine, v ktorej má spoločnosť RIM, spriaznené spoločnosti RIM a
poskytovatelia služieb spoločnosti RIM podniky (čo môže zahŕňať krajiny mimo Európskeho
hospodárskeho priestoru). Ak sú Vami Oprávnení používatelia občania Európskeho hospodárskeho
priestoru alebo krajiny, ktorá obmedzuje prenos informácií mimo svojej jurisdikcie alebo krajiny,
súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje môžu byť prenesené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru
alebo podobných krajín z dôvodu spracovávania a uloženia spoločnosťou RIM, spriaznených spoločností
RIM alebo poskytovateľov služieb v súlade s touto Zmluvou. Rovnako súhlasíte s tým, že osobné údaje
môžu byť odhalené spoločnosťou RIM alebo získané spoločnosťou RIM od spoločnosti Microsoft, a
komukoľvek, o kom ste spoločnosť RIM informovali, že je oprávnený spravovať Službu Cloud vo Vašom
mene, vrátane Delegovaných administratívnych partnerov (ďalej len „DAP“). Vyhlasujete a zaručujete, že
ste získali všetky potrebné súhlasy od Vami Oprávnených používateľov pre tieto účely. Súhlasíte s tým,
že spoločnosť RIM Vám a Vami Oprávneným používateľom bude zasielať komunikáciu týkajúcu sa
problémov s technickými službami alebo udalosťami, ktoré službu ovplyvňujú, ako aj informácie
týkajúce sa využívania Služby Cloud.

Súhlasím
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