ใบแทรกสํ าหรับข้ อตกลงสิ ทธิ์การใช้ งานผลิตภัณฑ์ BLACKBERRY SOLUTION สํ าหรับบริการ BLACKBERRY BUSINESS
CLOUD ใน MICROSOFT® OFFICE 365
(“ใบแทรก”)
ประกาศสํ าคัญ:
เพื่อการเข้าถึงและ/หรื อใช้บริ การ Cloud นี้ (ดังที่ระบุดา้ นล่าง) คุณต้อง: (1) มีการสมัครสมาชิกที่ถูกต้องกับ Microsoft® Office 365
ที่เป็ นไปตามข้อตกลงการสมัครเป็ นสมาชิกกับ Microsoft Corporation หรื อ หนึ่งในกลุ่มบริ ษทั ในเครื อต่าง ๆ (2) ได้ทาํ การตกลงกับ BBSLA
(ดังที่ระบุดา้ นล่าง) และ (3) ยอมรับตามใบแทรกฉบับนี้ หากคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ขา้ งต้น คุณจะไม่สามารถเข้าถึงและ/หรื อใช้บริ การ Cloud นี้ได้
กรุ ณาอ่านใบแทรกฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถว้ นก่อนที่จะคลิก“ยอมรับ” ด้านล่าง
1.

ข้ อตกลง

ก.
เงือ่ นไขในข้ อตกลง ข้อตกลงสิ ทธิ์ การใช้งาน BlackBerry Solution ฉบับปัจจุบนั “BBSLA”)
สําหรับเขตอํานาจศาลของคุณเป็ นข้อตกลงภายใต้ซ่ ึง RIM ทําให้บริ การและซอฟต์แวร์ของ RIM สําหรับผลิตภัณฑ์ BlackBerry Solution
ที่มีให้ใช้และที่แก้ไขโดยใบแทรกฉบับนี้จะนําไปใช้กบั การใช้บริ การ Cloud ของคุณ (ดังที่กาํ หนดไว้ดา้ นล่าง) โดยรวมแล้วข้อตกลงการอนุญาตสิ ทธิ์ BBSLA
กับใบแทรกฉบับนี้ท้ งั คู่เป็ นข้อตกลงทางกฎหมาย (“ข้ อตกลง”) ระหว่างคุณเป็ นการเฉพาะ หรื อถ้าคุณกําลังสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริ การ Cloud
ในนามบริ ษทั ของคุณหรื อนิติบุคคลอื่นใด ในกรณี ที่คุณมีอาํ นาจที่จะกระทําการในนามบริ ษทั หรื อนิติบุคคลอื่น (ในกรณี ใดกรณี หนึ่งจะเรี ยกว่า “คุณ”) และ
Research In Motion Limited หรื อบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ในเครื อดังกล่าวที่ระบุวา่ เป็ นฝ่ ายทําสัญญาใน BBSLA กับคุณ (“RIM”) ทั้งคุณและ
RIM แต่ละฝ่ ายจะอ้างถึง ณ ที่น้ ีวา่ เป็ น “คู่สัญญา” และรวมเรี ยกว่า “คู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย” ในกรณี มีขอ้ ขัดแย้งระหว่างข้อตกลงการใช้ BBSLA
ฉบับนี้กบั ใบแทรกดังกล่าว จะถือตามใบแทรกนี้เป็ นสําคัญแต่เฉพาะในขอบเขตของความขัดแย้งดังกล่าวเท่านั้น
ข.
ผลของการคลิก “ยอมรับ” โดยการคลิก “ยอมรับ” ด้านล่าง แสดงว่าคุณรับทราบแล้วว่าคุณได้อา่ น เข้าใจ
และยอมรับให้มีผลผูกพันและจะปฏิบตั ิตามข้อตกลงฉบับนี้ หากคุณไม่ ยอมรับตามข้อตกลงฉบับนี้ คุณอาจไม่ สามารถเข้ าถึงและ/หรือใช้ บริการ Cloud ดังกล่ าวนีไ้ ด้
หากคุณมีขอ้ สงสัยหรื อข้อกังวลประการใดเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ กรุ ณาติดต่อกับ RIM ได้ที่ legalinfo@rim.com
2.

คําจํากัดความ

ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในใบแทรกนี้จะมีความหมายตามที่กาํ หนดไว้ในข้อตกลง BBSLA ฉบับนี้เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในใบแทรก จากที่ใช้ในข้อตกลงฉบับนี้
คําต่อไปนี้มีความหมายที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
“บริการ Cloud” หมายความถึงบริ การภายใต้การดูแลโดย RIM
ที่ช่วยในการบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์มือถือของคุณด้วยตนเองแต่เพียงผูเ้ ดียวสําหรับการเข้าถึงและใช้ Microsoft® Office 365
ซึ่งในปัจจุบนั มีชื่อเรี ยกว่า BlackBerry Business Cloud Services สําหรับ Microsoft® Office 365 จากที่ใช้ในข้อตกลง
BBSLA ฉบับนี้ คําว่า “บริ การ” นั้นหมายถึงบริ การ Cloud
“Microsoft® Office 365” เป็ นบริ การที่ตอ้ งสมัครสมาชิกสําหรับกลุ่มลูกค้าเนินการโดยหรื อในนามของ Microsoft Corporation
หรื อกลุ่มบริ ษทั ในเครื อ (“Microsoft”) หรื อผูใ้ ห้บริ การของบริ ษทั ที่มีการทําตลาดภายใต้ชื่อ “Microsoft® Office 365”
และชื่อผูส้ ื บทอดใดๆ ต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใดๆ บริ การที่โฮสต์โดย Microsoft® Office 365 เป็ นบริ การของบุคคลที่สาม (ดังที่ระบุอยูใ่ น
BBSLA)
“การสมัครสมาชิก” หมายถึงการจัดสรรโดยคุณและปริ มาณเฉพาะของผูใ้ ช้ที่ได้รับอนุญาตของคุณที่ได้รับอนุญาตจาก RIM ให้ใช้บริ การ Cloud นี้ได้
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3.

การแก้ ไขเพิม่ เติมต่ างๆ ใน BBSLA

ก.
การให้ ใบอนุญาต เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อตกลงฉบับนี้ เท่านั้น ส่วนที่ 2(ก) ใน BBSLA ภายใต้ “ใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบ”
ในที่น้ ีท้ งั หมดได้ถูกลบออกไปและแทนที่ดว้ ยข้อความต่อไปนี้
ภายใต้ขอ้ กําหนดและเงื่อนไขในที่น้ ีและการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก (หากมี) RIM ให้อนุญาตในการใช้บริ การ Cloud ส่วนตัวแบบไม่ผกู ขาด
ไม่สามารถถ่ายโอนเฉพาะใช้งานภายในโดยคุณแต่เพียงผูเ้ ดียวและให้ข้ ึนกับจํานวนผูใ้ ช้ที่ได้รับมอบอํานาจซึ่งได้รับอนุญาตจากการสมัครสมาชิกของคุณ บริ การ
Cloud นี้มีให้บริ การบนพื้นฐานการสมัครสมาชิก ดังนั้นสิ ทธิ์ การใช้งานจะนําไปใช้ได้เฉพาะกับช่วงเวลาที่คุณได้ชาํ ระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่จาํ เป็ น
หากมี
ข.
การรับรองสิ ทธิ์ คุณรับทราบว่าในการเข้าถึงและใช้บริ การ Cloud นั้นคุณและผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณจะต้องได้รับการรับรองสิ ทธิ์ โดย
Microsoft ในฐานะผูส้ มัครสมาชิกของ Microsoft® Office 365 ที่มีสิทธิ์ ในการเข้าถึงและใช้บริ การ Cloud และถือว่า RIM
ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรื อความถูกต้องทางเทคนิคการรับรองสิ ทธิ์ ของ Microsoft สําหรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งได้มาจาก Microsoft
หรื อความปลอดภัยหรื อความเป็ นส่วนตัวของศูนย์ขอ้ มูลหรื อเครื อข่ายของ Microsoft
ค.
ความสามารถในการให้ บริการ บริ การ Cloud
นี้อาจไม่สามารถให้บริ การแก่คุณและ/หรื อผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณในทุกประเทศหรื อทุกตําแหน่งทางภูมิศาสตร์
ง.
ข้ อจํากัดการให้ บริการ ข้อจํากัดการบริ หารจัดการสําหรับการใช้บริ การ Cloud ที่อาจจะกําหนดโดย RIM จะอยูใ่ นดุลยพินิจของ RIM แต่เพียงผูเ้ ดียว
RIM และกลุ่มบริ ษทั ในเครื อ (1) ไม่รับประกันความสามารถในการให้บริ การ ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ
หรื อความทันเวลาในการเข้าถึงข้อมูลผ่านบริ การ Cloud และ (2) ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบใดๆ สําหรับการให้บริ การของบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง Microsoft®
Office 365 คุณรับทราบว่าบริ การ Cloud ดังกล่าวนี้ ในส่วนหนึ่ง ขึ้นกับประสิ ทธิ ภาพการทํางานของ Microsoft® Office 365
และนัน่ รวมถึงการหยุดชะงัก การหยุดทํางาน ข้อผิดพลาด หรื อประเด็นประสิ ทธิ ภาพการทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft® Office 365
จะส่งผลต่อการเข้าถึง การใช้ และประสิ ทธิ ภาพการทํางานในบริ การ Cloud คุณ คุณรับทราบและยอมรับว่า RIM สามารถทําการเปลี่ยนแปลง ระงับ ยกเลิก
หรื อปิ ดใช้งานการเข้าถึงบริ การ Cloud ได้ตลอดเวลา
จ.
บริการทีไ่ ด้ มาตรฐาน คุณรับทราบและยอมรับว่า (ก) บริ การ Cloud
นี้เป็ นการเสนอบริ การที่ได้มาตรฐานที่มิได้ออกแบบหรื อมีจุดประสงค์ที่จะให้เป็ นการใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ และ (ข) คุณและไม่ใช่ RIM
จะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับในอุตสาหกรรมของคุณเนื่องด้วย RIM ไม่ได้ให้คาํ รับรองว่าการใช้บริ การ Cloud
นั้นจะปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบหรื อข้อบังคับที่ใช้บงั คับกับทุกองค์กร (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม) คุณให้การรับรองและรับประกันกับ
RIM ว่า: (1) คุณได้ให้การยินยอมที่จาํ เป็ นทั้งปวงในการใช้บริ การ Cloud รวมถึงการยินยอมในการให้ขอ้ มูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ให้กบั RIM
โดยคุณและผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณในระหว่างการใช้บริ การ Cloud ของคุณ (2) คุณไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับใดๆ
ที่หา้ มคุณจากการใช้บริ การ Cloud ภายใต้ขอ้ กําหนดในข้อตกลงฉบับนี้หรื อในประเทศหรื อตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณหรื อผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณ
(รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะกฎหมาย Gramm-Leach-Bliley ความสามารถในการถือประกันสุ ขภาพและกฎหมายความรับผิดชอบ
หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุ ขภาพสําหรับกฎหมายเศรษฐกิจและสุ ขภาพทางคลินิก) (3) RIM ไม่จาํ เป็ นต้องปรับแต่งบริ การ Cloud
สําหรับอุตสาหกรรมเฉพาะของคุณ และ (4) RIM
ไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อระเบียบหรื อข้อบังคับใดที่ใช้บงั คับกับคุณที่จะดําเนินการข้อตกลงเพิ่มเติมกับคุณในการให้บริ การ Cloud ดังกล่าว
คุณยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามและจะรับผิดชอบต่อกฎหมาย กฎระเบียบ เอกสารที่ยื่นต่อ การจดทะเบียน ใบอนุญาต
การอนุมตั ิและการยินยอมที่กาํ หนดในประเทศหรื อเขตอํานาจศาลของคุณรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการนําเข้าส่งออกหรื อข้อมูลกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บงั คับกับคุณ
และการใช้บริ การ Cloud โดยคุณหรื อผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณหรื อการถ่ายโอนหรื อการให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริ งหรื อข้อมูลส่วนบุคคลให้กบั RIM
คุณยอมรับว่าหากผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณรายใดรายหนึ่งทําการร้องขอไปยัง RIM เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดย RIM
ผ่านทางคุณหรื อผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณในการให้บริ การ Cloud ที่ RIM
อาจชี้นาํ ผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจดังกล่าวมาที่คุณโดยตรงและอาจให้คาํ แนะนําผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณว่าพวกเขาควรขอคําปรึ กษากับคุณสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่
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คุณใช้จดั การข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(รวมถึงกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะของคุณ) ในการใช้บริ การ Cloud เป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ ที่จะใช้บริ การ Cloud แต่อย่างใด คุณตกลงที่จะชดใช้และไม่ทาํ ให้เกิดอันตรายแก่ RIM กลุ่มบริ ษทั RIM กลุ่มบริ ษทั ในเครื อของ RIM ตัวแทน
ผูส้ ื บทอดและผูร้ ับมอบหมายและกรรมการและเจ้าหน้าที่แต่ละคนสําหรับหรื อจากหนี้สิน ความเสี ยหาย ความสูญเสี ย ค่าใช้จ่ายใดๆ
(รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของนักกฎหมายตามสมควร) ที่เกิดขึ้นใดๆ โดย RIM กลุ่มบริ ษทั RIM กลุ่มบริ ษทั ในเครื อของ RIM
ตัวแทน ผูร้ ับมอบหมาย
และหรื อกรรมการและเจ้าหน้าที่แต่ละคนของบริ ษทั เหล่านั้นอันเป็ นผลมาจากการบิดเบือนข้อเท็จจริ งหรื อการละเมิดการรับประกันที่กาํ หนดไว้ในที่น้ ี
ฉ.
การใช้ บริการ สําหรับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงฉบับนี้ เท่านั้น ข้อต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในส่วนที่ 3 ของข้อตกลง BBSLA ว่าด้วย
“การใช้งานผลิตภัณฑ์ BlackBerry ของคุณ”:
ขณะใช้บริ การ Cloud คุณจะรับรองว่าคุณและผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณจะไม่:
(ก) ใช้จุดเข้าใช้บริ การใดๆ ในบริ การ Cloud เพื่อทําการแคชชิ่ง การค้นหาแบบเมตา
การติดตามตรวจสอบหรื อกิจกรรมของผูใ้ ช้หรื อใช้วิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่ใช้ในการแก้ไขหรื อปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่
หรื อพยายามที่จะแก้ไขหรื อปรับเปลี่ยนเส้นทางใหม่ของบริ การ Cloud
(ข) การเข้าถึงหรื อการพยายามที่จะเข้าถึงสื่ อเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลที่สามในบริ การ Cloud อาทิ
(ค) ขาย ให้เช่า ให้เช่าชื้อ ใบอนุญาตย่อย แจกจ่าย กําหนด ถ่ายโอน คัดลอกหรื อปรับเปลี่ยนการบริ การ Cloud หรื อพยายามที่จะดําเนินการใดๆ
ที่กล่าวมาแล้วหรื อใช้บริ การ Cloud ด้วยเหตุผลอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงฉบับนี้
(ง) แพร่ กระจายไวรัสในทุกวิถีทาง โดยการปนเปื้ อนหรื อแฝงคุณสมบัติทาํ ลาย เช่น “แบ็คดอร์” “ระเบิดเวลา” “ม้าโทรจัน” เป็ นกิจวัตร “สนิฟเฟอร์”
“เวิร์ม” บอท “อุปกรณ์คุณภาพตํ่า” รหัสซอฟต์แวร์ที่เป็ นอันตราย ไฟล์ โปรแกรมหรื อโปรแกรมที่มีกิจวัตรประจําหรื อการปนเปื้ อนอื่น ๆ
หรื อขั้นตอนการทําลายหรื อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อื่นๆ หรื อส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ผา่ นทางบริ การ Cloud หรื อในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อการใดๆ:
(1) การอนุญาตให้มีการเข้าถึงหรื อการใช้บริ การ Cloud หรื อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใดๆ
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องมีการโหลดหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีการเชื่อมโยงกับ RIM (2) ปิ ดการใช้งาน สร้างความเสี ยหาย หรื อลบบริ การ Cloud
หรื อซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง หรื อ (3) การดําเนินการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่จะห้ามการใช้บริ การ Cloud เต็มรู ปแบบหรื อซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดย RIM
หรื อผูใ้ ช้ของบริ ษทั หรื อ
(จ) เผยแพร่ ส่งผ่าน แจกจ่ายหรื ออัปโหลดใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรื อที่ไม่พึงประสงค์ ชักชวนอีเมลเป็ นกลุ่มจดหมายลูกโซ่ โฆษณา
ทําการตลาดหรื อสื่ อส่งเสริ มการขาย “เมลขยะ” “สแปม”
รู ปแบบปิ ระมิดหรื อการชักชวนหรื อการสื่ อสารอื่นใดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการสแปมโทรศัพท์มือถือ
หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์หรื อการใช้หรื อเก็บที่อยูอ่ ีเมลของผูใ้ ช้หรื อหมายเลขโทรศัพท์หรื อข้อมูลของผูใ้ ช้อื่นๆ
นอกเหนือจากข้อมูลผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณแต่เพียงผูเ้ ดียวสําหรับวัตถุประสงค์ภายในที่ตอ้ งตามกฎหมายของคุณหรื อใช้บริ การ Cloud
เพื่อดําเนินการใดๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสกัด
หรื อการเจาะหาหรื อได้มาหรื อพยายามที่จะได้รับสิ ทธิ์ ในการเข้าถึงหน่วยความจําของอุปกรณ์ไร้สายและโปรแกรมซอฟต์แวร์หรื อโปรแกรมประยุกต์
ช.
ข้ อมูลของคุณ ระหว่างคุณและ RIM
คุณจะยังคงเป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในเนื้ อหาสาระและข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคุณหรื อผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณที่มีการประมวลผลหรื อจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ
RIM ไว้เป็ นส่วนหนึ่งของการใช้บริ การ Cloud (“ข้ อมูลของคุณ “)
ข้อมูลของคุณไม่รวมถึงซอฟต์แวร์หรื อเนื้ อหาสาระของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตหรื อมิฉะนั้นจัดหาให้กบั โดย RIM หรื อข้อมูลที่สร้างขึ้นโดย RIM
ในหลักสูตรของการให้บริ การ Cloud (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบและเครื อข่ายที่ใช้ในการสร้าง และส่งผ่านการสื่ อสารของคุณ เช่น
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ข้อมูลเส้นทางการส่งข้อความของคุณ) หรื อข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย RIM ตามข้อตกลงฉบับอื่นๆ ที่คุณหรื อผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณอาจทําไว้กบั RIM
คุณยอมรับว่า RIM มีสิทธิ์ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิ ดเผย ประมวลผล การถ่ายโอน และการเก็บข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริ การ Cloud
ตามที่อธิ บายไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ เนื่องด้วยลักษณะการให้บริ การ Cloud คุณรับทราบและยอมรับว่า RIM
อาจเก็บข้อมูลประจําตัวของผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจและคียก์ ารเข้ารหัสที่เกี่ยวข้องกับคุณและผลิตภัณฑ์มือถือที่จดั เตรี ยมโดยหรื อในนามของคุณและผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจข
องคุณ คุณยอมรับว่า RIM จะทําหน้าที่เป็ นรางสําหรับข้อมูลของคุณตามข้อตกลงฉบับนี้และนัน่ หมายถึง RIM
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ไม่บ่อยนักและไม่ได้เป็ นประจําตามพื้นฐานที่จาํ เป็ นสําหรับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงฉบับนี้และ/หรื อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของของบ
ริ การ Cloud ตามที่กาํ หนดไว้โดยกฎหมายหรื อมิฉะนั้นคุณอาจให้ความยินยอม คุณยอมรับว่า RIM สามารถเปิ ดเผยข้อมูลและข้อมูลอื่นๆ
ของคุณรวมถึงเนื้อหาสาระในการสื่ อสารและคียก์ ารเข้ารหัสที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรื อผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณในการใช้บริ การ Cloud ของคุณ
หากสามารถเข้าถึงได้โดย RIM เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บงั คับรวมถึงการร้องขอการเข้าถึงถูกต้องตามกฎหมาย หมายศาลและคําสัง่ ศาล
และเพื่อป้ องกันการบริ การ Cloud และผูใ้ ช้จากการฉ้อโกง ภัยคุกคามความปลอดภัยหรื อการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้โดยคุณหรื อผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณ
ฌ.
การกําจัดข้ อมูลของคุณ ดังที่อธิ บายต่อไปใน BBSLA ที่คุณและผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณอาจไม่สามารถใช้บริ การ Cloud
ในการกระทําอาชญากรรมหรื อเอื้อประโยชน์แก่คณะกรรมการในอาชญากรรมใดๆ หรื อการกระทําที่ผิดกฎหมายหรื อการหลอกลวงอื่นๆ รวมทั้งการฝ่ าฝื น การละเมิด
หรื อการยักยอกทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรื อกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์สินอื่นๆ ของบุคคลที่สาม คุณยอมรับว่า RIM
สามารถลบข้อมูลของคุณทั้งหมดหรื อส่วนหนึ่งส่วนใดได้หากได้รับแจ้งโดยบุคคลที่สามว่าข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจัดเก็บหรื อโฮสต์โดยไม่มีการมอบอํานาจหรื อมิฉะนั้นเ
ป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย
ฉ.
การรักษาความปลอดภัย RIM จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทางการค้าเพื่อปกป้ องความปลอดภัยในข้อมูลของคุณ RIM
คงมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและเปิ ดใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับบริ การ Cloud
ซึ่งรวมถึงความหลากหลายของเทคโนโลยีดา้ นความปลอดภัยและวิธีการที่จะช่วยปกป้ องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การใช้หรื อการเปิ ดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างเช่น RIM ประมวลผลข้อมูลของคุณในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการจํากัดการเข้าถึงและตั้งอยูใ่ นสถานที่ที่มีการควบคุม คุณรับทราบและยอมรับว่า: (ก)
ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุณหรื อผูใ้ ช้อาํ นาจของคุณจะถูกส่งผ่านทางอินเทอร์ เน็ตเมื่อส่งผ่านมาจาก Microsoft ไปที่เซิร์ฟเวอร์บริ การ Cloud ที่ซ่ ึง บริ การ Cloud
ได้รับการออกแบบมาเพื่อถอดรหัสและเข้ารหัสข้อมูลให้เป็ นส่วนหนึ่งของการประมวลผลที่ให้โดยบริ การ Cloud
ก่อนที่จะมีการส่งข้อมูลไปยังเครื อข่ายไร้สายสําหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์มือถือ และ (ข) สําหรับข้อมูลที่ส่งจากผลิตภัณฑ์มือถือ โดยที่บริ การ Cloud
ได้รับการออกแบบมาเพื่อถอดรหัสแล้วส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านการ เชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัส
ทั้งนี้ขอ้ มูลของคุณบางส่วนอาจจะสําคัญโดยเฉพาะสําหรับคุณ และดังนั้นจึงอาจจําเป็ นต้องมีระดับของการรักษาความปลอดภัยที่ไม่มีในบริ การ Cloud
ไม่มีบริ การอินเทอร์ เน็ตใดที่เป็ นภูมิคุม้ กันสําหรับการโจมตีแบบออนไลน์หรื อความพยายามต่างๆ
ที่จะหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมและคุณยอมรับว่าคุณเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการพิจารณาว่าการรักษาความปลอดภัยในบริ การ Cloud
นั้นตรงตามความต้องการของคุณหรื อไม่ คุณจะแจ้งให้ RIM ทราบในทันทีที่ https://www.blackberry.com/securityissue/
หากคุณรู ้วา่ มีการละเมิดระบบการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ การ Cloud
ช.
ความลับ คุณและผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลบัญชีผใู ้ ช้ที่คุณได้รับจาก RIM ไว้เป็ นความลับ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะรหัสบัญชีและรหัสผ่านของคุณ
ซ.

การยกเลิกหรือลดระดับการให้ บริการ

คุณอาจยกเลิกการสมัครสมาชิกตนเองได้ตลอดเวลาในช่วงสามสิ บ (30) วันโดยแจ้งให้ RIM ทราบล่วงหน้าได้ที่ help@rim.com RIM
คุณสามารถลดจํานวนผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณที่อยูภ่ ายใต้การสมัครสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลา
RIM สามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณโดยการแจ้งให้คุณทราบ ถ้าคุณไม่มีผใู ้ ช้ที่รับมอบอํานาจรายใดใช้บริ การ Cloud นานติดต่อกันเป็ นระยะเวลาหก (6)
เดือน RIM สงวนสิ ทธิ์ ในการยุติการเข้าถึงบริ การ Cloud ใดๆ ของผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณที่ไม่ได้ใช้บริ การ Cloud ติดต่อกันเป็ นเวลาสาม (3) เดือน
ฌ.
ข้ อกําหนด สําหรับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น ส่วนของ BBSLA ที่ระบุ “ข้อกําหนด” ไว้ ณ
ที่น้ ีจะถูกลบออกไปทั้งหมดและแทนที่ดว้ ยข้อต่อไปนี้:

BlackBerry Business Cloud Services Addendum 111711 cl_Thai

1

ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับต่อเมื่อมีการยอมรับของคุณที่จะให้มีผลผูกพันตามข้อตกลงฉบับนี้ (ดังที่ระบุไว้ขา้ งต้น) และจะมีผลต่อเนื่องไปจนกว่า: (1)
การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติในข้อตกลงฉบับนี้ (2) การยกเลิกการสมัครสมาชิก Microsoft® Office 365 ของคุณ (3)
การยกเลิกการสมาชิกของคุณเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกําหนดในที่นี่ หรื อ (4) การยกเลิกการให้บริ การ Cloud
ญ.
ผลของการยกเลิก นับจากการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ สิ ทธิ ในการใช้บริ การ Cloud ของคุณและผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณจะเป็ นที่สิ้นสุ ดลงในทันที
RIM ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการลบข้อมูลของคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริ ษทั นับจากมีการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้และ/หรื อการผิดข้อตกลงของคุณ คุณยอมรับว่า RIM
สามารถเก็บข้อมูลของคุณเอาไว้นานถึงเก้าสิ บ (90) วันหลังจากการหมดอายุหรื อการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ หรื อตราบเท่าที่อาจจะต้องปฏิบตั ิตาม: (1)
กฎหมายหรื อระเบียบที่ใช้บงั คับใดๆ กับ RIM หรื อ (2) ศาล หน่วยงานกํากับดูแล หรื อผูม้ ีอาํ นาจใดๆ ซึ่ง RIM ต้องปฏิบตั ิตาม ข้อมูลใดๆ
ของคุณที่ไม่ถูกส่งกลับหรื อทําลายตามข้อตกลงฉบับนี้จะยังอยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองเป็ นความลับดังที่อธิ บายไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ตราบนานเท่าที่อยูใ่ นความครอบครองขอ
ง RIM การยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ผอ่ นปรนคุณจากภาระผูกพันของคุณในการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและ/หรื อค่าธรรมเนียมใดๆ
ฎ.
การสนับสนุน RIM อาจให้การสนับสนุ น (หากมี) ตามที่อาจกําหนดไว้ที่
www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription ค่าธรรมเนียมต่างๆ
อาจนํามาคิดและรายละเอียดการสนับสนุ นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ฏ.

การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัว

นอกจากข้อมูลที่อา้ งถึงในการให้ความยินยอมในการรวบรวมบทบัญญัติ ข้อมูลของ BBSLA รวมทั้งนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ RIM ที่อา้ งอิงไว้ ณ ที่น้ ี
(เรี ยกว่า “นโยบายความเป็ นส่วนตัว”) ในหลักสูตรของการให้บริ การ Cloud RIM หรื อผูใ้ ห้บริ การอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล ส่งผ่าน เปิ ดเผย
และ/หรื อการจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบที่สามารถระบุตวั ตนได้หรื อรู ปแบบอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะชื่อที่แสดงและชื่อองค์กรของคุณ ผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณ
บทบาทของบริ การ Cloud ชื่อและรหัสภายใน ข้อมูลประจําตัวของ Microsoft ® Office 365
นโยบายด้านไอทีที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์มือถือของคุณและผูท้ ี่รับมอบอํานาจของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริ การ Cloud และผลิตภัณฑ์มือถือที่เกี่ยวข้อง
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ บันทึกข้อความและสถิติ และข้อมูลอื่นๆ ที่อาํ นวยสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูล อีเมล และข้อมูลอื่นๆ
ไปยังและจากผลิตภัณฑ์มือถือที่จดั เตรี ยมไว้สาํ หรับบริ การ Cloud ของคุณ คุณยอมรับว่า RIM หรื อผูใ้ ห้บริ การของบริ ษทั อาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล ส่งผ่าน
เปิ ดเผย และเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้ในสัญญานี้รวมถึง (1) วัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการบริ การ Cloud และผลิตภัณฑ์ของ RIM
และบริ การที่เกี่ยวข้อง (2) สําหรับการใช้งานภายในของ RIM และกลุ่มบริ ษทั ในเครื อ เพื่อดําเนินการบํารุ งรักษาหรื อปรับปรุ งการบริ การ Cloud
(รวมถึงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการป้ องกันที่เพิ่งตรวจพบและภัยคุกคามต่อกลุ่มผูใ้ ช้ เช่น มัลแวร์หรื อสแปม)
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและการสําหรับการแก้ไขปัญหาเพื่อป้ องกัน การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อการดําเนินงานของบริ การ Cloud และ (3)
วัตถุประสงค์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาตหรื อกําหนดโดยกฎหมายหรื อระเบียบใดๆ หรื อที่ได้รับความยินยอมของคุณ
คุณยังเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกรวบรวม ใช้ ประมวลผล ส่งผ่าน และจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่ดาํ เนิ นการโดยหรื อในนามของ RIM
ในแคนาดาและประเทศใดๆ ในสถานประกอบการที่ RIM กลุ่มบริ ษทั ในเครื อและผูใ้ ห้บริ การของ RIM ที่เก็บรักษาไว้โดย RIM
(ซึ่งอาจรวมถึงประเทศที่อยูน่ อกเขตเศรษฐกิจยุโรป) หากคุณหรื อผูใ้ ช้อาํ นาจของคุณมีถิ่นที่อยูใ่ นเขตเศรษฐกิจยุโรปหรื อประเทศที่
จํากัดการถ่ายโอนข้อมูลซึ่งอยูน่ อกเขตอํานาจศาลที่หรื อภูมิภาค คุณยินยอมว่าอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรื อประเทศดังกล่าว (IES)
เพื่อการประมวลผลและการเก็บรักษาโดย RIM กลุ่มบริ ษทั ในเครื อของ RIM หรื อผูใ้ ห้บริ การของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามข้อตกลงฉบับนี้
นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิ ดเผยโดย RIM ไปยัง Microsoft หรื อได้รับโดย RIM จาก Microsoft และถึงทุกคนที่ RIM
ได้รับทราบโดยคุณเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการบริ การ Cloud ในนามของคุณรวมถึงพันธมิตรผูด้ ูแลระบบตัวแทน (“DAP”)
คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับการยินยอมที่จาํ เป็ นทั้งหมดจากผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณสําหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เหล่านี้ คุณยอมรับว่า RIM
สามารถส่งการสื่ อสารออกไปถึงคุณและผูใ้ ช้ที่รับมอบอํานาจของคุณเกี่ยวกับประเด็นการให้บริ การทางเทคนิคใดๆ หรื อเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการให้บริ การ
ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริ การ Cloud
ยอมรับ
ไม่ ยอมรับ
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