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ใบแทรกสําหรับข้อตกลงสิทธ์ิการใช้งานผลติภัณฑ์ BLACKBERRY SOLUTION สําหรับบริการ BLACKBERRY BUSINESS 
CLOUD ใน MICROSOFT® OFFICE 365 

(“ใบแทรก”) 

ประกาศสําคญั: 

เพื่อการเขา้ถึงและ/หรือใชบ้ริการ Cloud น้ี (ดงัท่ีระบุดา้นล่าง) คุณตอ้ง: (1) มีการสมคัรสมาชิกท่ีถูกตอ้งกบั Microsoft® Office 365 
ท่ีเป็นไปตามขอ้ตกลงการสมคัรเป็นสมาชิกกบั Microsoft Corporation หรือ หน่ึงในกลุ่มบริษทัในเครือต่าง ๆ (2) ไดท้าํการตกลงกบั BBSLA 
(ดงัท่ีระบุดา้นล่าง) และ (3) ยอมรับตามใบแทรกฉบบัน้ี หากคุณมีคุณสมบติัไม่ตรงตามเกณฑข์า้งตน้ คุณจะไม่สามารถเขา้ถึงและ/หรือใชบ้ริการ Cloud น้ีได ้

กรุณาอ่านใบแทรกฉบบัน้ีอยา่งละเอียดถ่ีถว้นก่อนท่ีจะคลิก“ยอมรับ” ดา้นล่าง 

1. ข้อตกลง 

 

ก. เงือ่นไขในข้อตกลง ขอ้ตกลงสิทธ์ิการใชง้าน BlackBerry Solution ฉบบัปัจจุบนั“BBSLA”) 
สาํหรับเขตอาํนาจศาลของคุณเป็นขอ้ตกลงภายใตซ่ึ้ง RIM ทาํใหบ้ริการและซอฟตแ์วร์ของ RIM สาํหรับผลิตภณัฑ ์BlackBerry Solution 
ท่ีมีใหใ้ชแ้ละท่ีแกไ้ขโดยใบแทรกฉบบัน้ีจะนาํไปใชก้บัการใชบ้ริการ Cloud ของคุณ (ดงัท่ีกาํหนดไวด้า้นล่าง) โดยรวมแลว้ขอ้ตกลงการอนุญาตสิทธ์ิ BBSLA 
กบัใบแทรกฉบบัน้ีทั้งคู่เป็นขอ้ตกลงทางกฎหมาย (“ข้อตกลง”) ระหวา่งคุณเป็นการเฉพาะ หรือถา้คุณกาํลงัสมคัรสมาชิกเพื่อใชบ้ริการ Cloud 
ในนามบริษทัของคุณหรือนิติบุคคลอ่ืนใด ในกรณีท่ีคุณมีอาํนาจท่ีจะกระทาํการในนามบริษทัหรือนิติบุคคลอ่ืน (ในกรณีใดกรณีหน่ึงจะเรียกวา่ “คุณ”) และ 

Research In Motion Limited หรือบริษทัยอ่ยหรือบริษทัในเครือดงักล่าวท่ีระบุวา่เป็นฝ่ายทาํสญัญาใน BBSLA กบัคุณ (“RIM”) ทั้งคุณและ 

RIM แต่ละฝ่ายจะอา้งถึง ณ ท่ีน้ีวา่เป็น “คู่สัญญา” และรวมเรียกวา่ “คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย” ในกรณีมีขอ้ขดัแยง้ระหวา่งขอ้ตกลงการใช ้BBSLA 
ฉบบัน้ีกบัใบแทรกดงักล่าว จะถือตามใบแทรกน้ีเป็นสาํคญัแต่เฉพาะในขอบเขตของความขดัแยง้ดงักล่าวเท่านั้น 

 

ข. ผลของการคลกิ “ยอมรับ” โดยการคลิก “ยอมรับ” ดา้นล่าง แสดงวา่คุณรับทราบแลว้วา่คุณไดอ่้าน เขา้ใจ 

และยอมรับใหมี้ผลผกูพนัและจะปฏิบติัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี หากคุณไม่ยอมรับตามข้อตกลงฉบับนี ้คุณอาจไม่สามารถเข้าถงึและ/หรือใช้บริการ Cloud ดงักล่าวนีไ้ด้ 

หากคุณมีขอ้สงสยัหรือขอ้กงัวลประการใดเก่ียวกบัขอ้ตกลงฉบบัน้ี กรุณาติดต่อกบั RIM ไดท่ี้ legalinfo@rim.com 

 

2. คาํจํากดัความ 

 

ขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นใบแทรกน้ีจะมีความหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลง BBSLA ฉบบัน้ีเวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในใบแทรก จากท่ีใชใ้นขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

คาํต่อไปน้ีมีความหมายท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 

 

“บริการ Cloud” หมายความถึงบริการภายใตก้ารดูแลโดย RIM 
ท่ีช่วยในการบริหารจดัการผลิตภณัฑมื์อถือของคุณดว้ยตนเองแต่เพียงผูเ้ดียวสาํหรับการเขา้ถึงและใช ้Microsoft® Office 365 
ซ่ึงในปัจจุบนัมีช่ือเรียกวา่ BlackBerry Business Cloud Services สาํหรับ Microsoft® Office 365 จากท่ีใชใ้นขอ้ตกลง 

BBSLA ฉบบัน้ี คาํวา่ “บริการ” นั้นหมายถึงบริการ Cloud 

 

“Microsoft® Office 365” เป็นบริการท่ีตอ้งสมคัรสมาชิกสาํหรับกลุ่มลูกคา้เนินการโดยหรือในนามของ Microsoft Corporation 
หรือกลุ่มบริษทัในเครือ (“Microsoft”) หรือผูใ้หบ้ริการของบริษทัท่ีมีการทาํตลาดภายใตช่ื้อ “Microsoft® Office 365” 
และช่ือผูสื้บทอดใดๆ ต่อไป เพื่อหลีกเล่ียงขอ้สงสยัใดๆ บริการท่ีโฮสตโ์ดย Microsoft® Office 365 เป็นบริการของบุคคลท่ีสาม (ดงัท่ีระบุอยูใ่น 

BBSLA) 

 

“การสมคัรสมาชิก” หมายถึงการจดัสรรโดยคุณและปริมาณเฉพาะของผูใ้ชท่ี้ไดรั้บอนุญาตของคุณท่ีไดรั้บอนุญาตจาก RIM ใหใ้ชบ้ริการ Cloud น้ีได ้
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3. การแก้ไขเพิม่เตมิต่างๆ ใน BBSLA 

 

ก. การให้ใบอนุญาต เพื่อวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงฉบบัน้ีเท่านั้น ส่วนท่ี 2(ก) ใน BBSLA ภายใต ้“ใบอนุญาตการใชซ้อฟตแ์วร์และเอกสารประกอบ” 
ในท่ีน้ีทั้งหมดไดถู้กลบออกไปและแทนท่ีดว้ยขอ้ความต่อไปน้ี 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขในท่ีน้ีและการชาํระเงินค่าธรรมเนียมการสมคัรสมาชิก (หากมี) RIM ใหอ้นุญาตในการใชบ้ริการ Cloud ส่วนตวัแบบไม่ผกูขาด 

ไม่สามารถถ่ายโอนเฉพาะใชง้านภายในโดยคุณแต่เพยีงผูเ้ดียวและใหข้ึ้นกบัจาํนวนผูใ้ชท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากการสมคัรสมาชิกของคุณ บริการ 

Cloud น้ีมีใหบ้ริการบนพื้นฐานการสมคัรสมาชิก ดงันั้นสิทธ์ิการใชง้านจะนาํไปใชไ้ดเ้ฉพาะกบัช่วงเวลาท่ีคุณไดช้าํระเงินค่าธรรมเนียมการสมคัรสมาชิกท่ีจาํเป็น 

หากมี 

 

ข. การรับรองสิทธ์ิ คุณรับทราบวา่ในการเขา้ถึงและใชบ้ริการ Cloud นั้นคุณและผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณจะตอ้งไดรั้บการรับรองสิทธ์ิโดย 

Microsoft ในฐานะผูส้มคัรสมาชิกของ Microsoft® Office 365 ท่ีมีสิทธ์ิในการเขา้ถึงและใชบ้ริการ Cloud และถือวา่ RIM 
ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความปลอดภยัหรือความถูกตอ้งทางเทคนิคการรับรองสิทธ์ิของ Microsoft สาํหรับขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งซ่ึงไดม้าจาก Microsoft 
หรือความปลอดภยัหรือความเป็นส่วนตวัของศูนยข์อ้มูลหรือเครือข่ายของ Microsoft 

 

ค. ความสามารถในการให้บริการ บริการ Cloud 
น้ีอาจไม่สามารถใหบ้ริการแก่คุณและ/หรือผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณในทุกประเทศหรือทุกตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

 

ง. ข้อจํากดัการให้บริการ ขอ้จาํกดัการบริหารจดัการสาํหรับการใชบ้ริการ Cloud ท่ีอาจจะกาํหนดโดย RIM จะอยูใ่นดุลยพินิจของ RIM แต่เพียงผูเ้ดียว 

RIM และกลุ่มบริษทัในเครือ (1) ไม่รับประกนัความสามารถในการใหบ้ริการ ความถูกตอ้ง ความครบถว้นสมบูรณ์ ความน่าเช่ือถือ 

หรือความทนัเวลาในการเขา้ถึงขอ้มูลผา่นบริการ Cloud และ (2) ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบใดๆ สาํหรับการใหบ้ริการของบุคคลท่ีสามซ่ึงรวมถึง Microsoft® 
Office 365 คุณรับทราบวา่บริการ Cloud ดงักล่าวน้ี ในส่วนหน่ึง ข้ึนกบัประสิทธิภาพการทาํงานของ Microsoft® Office 365 
และนัน่รวมถึงการหยุดชะงกั การหยุดทาํงาน ขอ้ผิดพลาด หรือประเด็นประสิทธิภาพการทาํงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Microsoft® Office 365 
จะส่งผลต่อการเขา้ถึง การใช ้และประสิทธิภาพการทาํงานในบริการ Cloud คุณ คุณรับทราบและยอมรับวา่ RIM สามารถทาํการเปล่ียนแปลง ระงบั ยกเลิก 

หรือปิดใชง้านการเขา้ถึงบริการ Cloud ไดต้ลอดเวลา 

 

จ. บริการทีไ่ด้มาตรฐาน คุณรับทราบและยอมรับวา่ (ก) บริการ Cloud 
น้ีเป็นการเสนอบริการท่ีไดม้าตรฐานท่ีมิไดอ้อกแบบหรือมีจุดประสงคท่ี์จะใหเ้ป็นการใชง้านในอุตสาหกรรมเฉพาะ และ (ข) คุณและไม่ใช่ RIM 
จะตอ้งรับผิดชอบต่อการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบัในอุตสาหกรรมของคุณเน่ืองดว้ย RIM ไม่ไดใ้หค้าํรับรองวา่การใชบ้ริการ Cloud 
นั้นจะปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบักบัทุกองคก์ร (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในอุตสาหกรรมท่ีมีการควบคุม) คุณใหก้ารรับรองและรับประกนักบั 

RIM วา่: (1) คุณไดใ้หก้ารยินยอมท่ีจาํเป็นทั้งปวงในการใชบ้ริการ Cloud รวมถึงการยินยอมในการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลใดๆ ท่ีใหก้บั RIM 
โดยคุณและผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณในระหวา่งการใชบ้ริการ Cloud ของคุณ (2) คุณไม่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัใดๆ 

ท่ีหา้มคุณจากการใชบ้ริการ Cloud ภายใตข้อ้กาํหนดในขอ้ตกลงฉบบัน้ีหรือในประเทศหรือตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณหรือผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณ 

(รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะกฎหมาย Gramm-Leach-Bliley ความสามารถในการถือประกนัสุขภาพและกฎหมายความรับผิดชอบ 

หรือเทคโนโลยีสารสนเทศดา้นสุขภาพสาํหรับกฎหมายเศรษฐกิจและสุขภาพทางคลินิก) (3) RIM ไมจ่าํเป็นตอ้งปรับแต่งบริการ Cloud 
สาํหรับอุตสาหกรรมเฉพาะของคุณ และ (4) RIM 
ไม่จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัใดท่ีใชบ้งัคบักบัคุณท่ีจะดาํเนินการขอ้ตกลงเพิ่มเติมกบัคุณในการใหบ้ริการ Cloud ดงักล่าว 

คุณยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามและจะรับผิดชอบต่อกฎหมาย กฎระเบียบ เอกสารท่ียื่นต่อ การจดทะเบียน ใบอนุญาต 

การอนุมติัและการยินยอมท่ีกาํหนดในประเทศหรือเขตอาํนาจศาลของคุณรวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเฉพาะการนาํเขา้ส่งออกหรือขอ้มูลกฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชบ้งัคบักบัคุณ

และการใชบ้ริการ Cloud โดยคุณหรือผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณหรือการถ่ายโอนหรือการใหข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บั RIM 
คุณยอมรับวา่หากผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณรายใดรายหน่ึงทาํการร้องขอไปยงั RIM เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีไดรั้บโดย RIM 
ผา่นทางคุณหรือผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณในการใหบ้ริการ Cloud ท่ี RIM 
อาจช้ีนาํผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจดงักล่าวมาท่ีคุณโดยตรงและอาจใหค้าํแนะนาํผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณวา่พวกเขาควรขอคาํปรึกษากบัคุณสาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการท่ี
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คุณใชจ้ดัการขอ้มูลส่วนบุคคล หากคุณไมไ่ดรั้บอนุญาตภายใตก้ฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

(รวมถึงกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมโดยเฉพาะของคุณ) ในการใชบ้ริการ Cloud เป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

คุณไม่มีสิทธ์ิท่ีจะใชบ้ริการ Cloud แต่อยา่งใด คุณตกลงท่ีจะชดใชแ้ละไม่ทาํใหเ้กิดอนัตรายแก่ RIM กลุ่มบริษทั RIM กลุ่มบริษทัในเครือของ RIM ตวัแทน 

ผูสื้บทอดและผูรั้บมอบหมายและกรรมการและเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนสาํหรับหรือจากหน้ีสิน ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใชจ่้ายใดๆ 

(รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของนกักฎหมายตามสมควร) ท่ีเกิดข้ึนใดๆ โดย RIM กลุ่มบริษทั RIM กลุ่มบริษทั ในเครือของ RIM 
ตวัแทน ผูรั้บมอบหมาย 

และหรือกรรมการและเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนของบริษทัเหล่านั้นอนัเป็นผลมาจากการบิดเบือนขอ้เทจ็จริงหรือการละเมิดการรับประกนัท่ีกาํหนดไวใ้นท่ีน้ี 

 

ฉ. การใช้บริการ สาํหรับวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงฉบบัน้ีเท่านั้น ขอ้ต่อไปน้ีจะถูกเพิ่มเขา้ไปในส่วนท่ี 3 ของขอ้ตกลง BBSLA วา่ดว้ย 

“การใชง้านผลิตภณัฑ ์BlackBerry ของคุณ”: 

 

ขณะใชบ้ริการ Cloud คุณจะรับรองวา่คุณและผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณจะไม:่ 

 

(ก) ใชจุ้ดเขา้ใชบ้ริการใดๆ ในบริการ Cloud เพื่อทาํการแคชช่ิง การคน้หาแบบเมตา 

การติดตามตรวจสอบหรือกิจกรรมของผูใ้ชห้รือใชว้ิธีการท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตใดๆ ท่ีใชใ้นการแกไ้ขหรือปรับเปล่ียนเส้นทางใหม่ 

หรือพยายามท่ีจะแกไ้ขหรือปรับเปล่ียนเส้นทางใหม่ของบริการ Cloud 

 

(ข) การเขา้ถึงหรือการพยายามท่ีจะเขา้ถึงส่ือเน้ือหาใด ๆ ของบุคคลท่ีสามในบริการ Cloud อาทิ 

 

(ค) ขาย ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าช้ือ ใบอนุญาตยอ่ย แจกจ่าย กาํหนด ถ่ายโอน คดัลอกหรือปรับเปล่ียนการบริการ Cloud หรือพยายามท่ีจะดาํเนินการใดๆ 

ท่ีกล่าวมาแลว้หรือใชบ้ริการ Cloud ดว้ยเหตุผลอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีไดรั้บอนุญาตในขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

 

(ง) แพร่กระจายไวรัสในทุกวิถีทาง โดยการปนเป้ือนหรือแฝงคุณสมบติัทาํลาย เช่น “แบค็ดอร์” “ระเบิดเวลา” “มา้โทรจนั” เป็นกิจวตัร “สนิฟเฟอร์” 
“เวิร์ม” บอท “อุปกรณ์คุณภาพตํ่า” รหสัซอฟตแ์วร์ท่ีเป็นอนัตราย ไฟล ์โปรแกรมหรือโปรแกรมท่ีมีกิจวตัรประจาํหรือการปนเป้ือนอ่ืน ๆ 

หรือขั้นตอนการทาํลายหรือซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์อ่ืนๆ หรือส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ผา่นทางบริการ Cloud หรือในลกัษณะท่ีออกแบบมาเพื่อการใดๆ: 
(1) การอนุญาตใหมี้การเขา้ถึงหรือการใชบ้ริการ Cloud หรือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใดๆ 

ซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งมีการโหลดหรือผลิตภณัฑท่ี์มีการเช่ือมโยงกบั RIM (2) ปิดการใชง้าน สร้างความเสียหาย หรือลบบริการ Cloud 
หรือซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ (3) การดาํเนินการอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนัท่ีจะหา้มการใชบ้ริการ Cloud เตม็รูปแบบหรือซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งโดย RIM 
หรือผูใ้ชข้องบริษทั หรือ 

 

(จ) เผยแพร่ ส่งผา่น แจกจ่ายหรืออปัโหลดใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตหรือท่ีไมพ่ึงประสงค ์ชกัชวนอีเมลเป็นกลุ่มจดหมายลูกโซ่ โฆษณา 

ทาํการตลาดหรือส่ือส่งเสริมการขาย “เมลขยะ” “สแปม” 
รูปแบบปิระมิดหรือการชกัชวนหรือการส่ือสารอ่ืนใดซ่ึงรวมถึงแต่ไมจ่าํกดัเฉพาะการสแปมโทรศพัทมื์อถือ 

หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือการใชห้รือเก็บท่ีอยูอี่เมลของผูใ้ชห้รือหมายเลขโทรศพัทห์รือขอ้มูลของผูใ้ชอ่ื้นๆ 

นอกเหนือจากขอ้มูลผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณแต่เพียงผูเ้ดียวสาํหรับวตัถุประสงคภ์ายในท่ีตอ้งตามกฎหมายของคุณหรือใชบ้ริการ Cloud 
เพื่อดาํเนินการใดๆ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การสกดั 

หรือการเจาะหาหรือไดม้าหรือพยายามท่ีจะไดรั้บสิทธ์ิในการเขา้ถึงหน่วยความจาํของอุปกรณ์ไร้สายและโปรแกรมซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมประยุกต ์

 

ช. ข้อมูลของคุณ ระหวา่งคุณและ RIM 
คุณจะยงัคงเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในเน้ือหาสาระและขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนโดยคุณหรือผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณท่ีมีการประมวลผลหรือจดัเกบ็ไวใ้นเซิร์ฟเวอร์ของ 

RIM ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการใชบ้ริการ Cloud (“ข้อมูลของคุณ “) 
ขอ้มูลของคุณไม่รวมถึงซอฟตแ์วร์หรือเน้ือหาสาระของบุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บอนุญาตหรือมิฉะนั้นจดัหาใหก้บัโดย RIM หรือขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนโดย RIM 
ในหลกัสูตรของการใหบ้ริการ Cloud (รวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะขอ้มูลท่ีถูกสร้างข้ึนโดยระบบและเครือข่ายท่ีใชใ้นการสร้าง และส่งผา่นการส่ือสารของคุณ เช่น 



BlackBerry Business Cloud Services Addendum 111711 cl_Thai 1 

ขอ้มูลเสน้ทางการส่งขอ้ความของคุณ) หรือขอ้มูลท่ีเกบ็รวบรวมโดย RIM ตามขอ้ตกลงฉบบัอ่ืนๆ ท่ีคุณหรือผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณอาจทาํไวก้บั RIM 
คุณยอมรับวา่ RIM มีสิทธ์ิในการเก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย ประมวลผล การถ่ายโอน และการเก็บขอ้มูลของคุณเพื่อวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการ Cloud 
ตามท่ีอธิบายไวใ้นขอ้ตกลงฉบบัน้ี เน่ืองดว้ยลกัษณะการใหบ้ริการ Cloud คุณรับทราบและยอมรับวา่ RIM 
อาจเกบ็ขอ้มูลประจาํตวัของผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจและคียก์ารเขา้รหสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณและผลิตภณัฑมื์อถือท่ีจดัเตรียมโดยหรือในนามของคุณและผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจข

องคุณ คุณยอมรับวา่ RIM จะทาํหนา้ท่ีเป็นรางสาํหรับขอ้มูลของคุณตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีและนัน่หมายถึง RIM 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวไดไ้ม่บ่อยนกัและไมไ่ดเ้ป็นประจาํตามพื้นฐานท่ีจาํเป็นสาํหรับวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงฉบบัน้ีและ/หรือประสิทธิภาพการทาํงานของของบ

ริการ Cloud ตามท่ีกาํหนดไวโ้ดยกฎหมายหรือมิฉะนั้นคุณอาจใหค้วามยินยอม คุณยอมรับวา่ RIM สามารถเปิดเผยขอ้มูลและขอ้มูลอ่ืนๆ 

ของคุณรวมถึงเน้ือหาสาระในการส่ือสารและคียก์ารเขา้รหสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านหรือผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณในการใชบ้ริการ Cloud ของคุณ 

หากสามารถเขา้ถึงไดโ้ดย RIM เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีใชบ้งัคบัรวมถึงการร้องขอการเขา้ถึงถูกตอ้งตามกฎหมาย หมายศาลและคาํสัง่ศาล 

และเพื่อป้องกนัการบริการ Cloud และผูใ้ชจ้ากการฉอ้โกง ภยัคุกคามความปลอดภยัหรือการละเมิดขอ้ตกลงฉบบัน้ีโดยคุณหรือผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณ 

 

ฌ. การกาํจัดข้อมูลของคุณ ดงัท่ีอธิบายต่อไปใน BBSLA ท่ีคุณและผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณอาจไม่สามารถใชบ้ริการ Cloud 
ในการกระทาํอาชญากรรมหรือเอ้ือประโยชนแ์ก่คณะกรรมการในอาชญากรรมใดๆ หรือการกระทาํท่ีผิดกฎหมายหรือการหลอกลวงอ่ืนๆ รวมทั้งการฝ่าฝืน การละเมิด 

หรือการยกัยอกทรัพยสิ์นทางปัญญาและ/หรือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ของบุคคลท่ีสาม คุณยอมรับวา่ RIM 
สามารถลบขอ้มูลของคุณทั้งหมดหรือส่วนหน่ึงส่วนใดไดห้ากไดรั้บแจง้โดยบุคคลท่ีสามวา่ขอ้มูลดงักล่าวอาจถูกจดัเกบ็หรือโฮสตโ์ดยไมมี่การมอบอาํนาจหรือมิฉะนั้นเ

ป็นส่ิงผิดกฎหมาย 

 

ฉ. การรักษาความปลอดภัย RIM จะใชค้วามพยายามท่ีสมเหตุสมผลทางการคา้เพื่อปกป้องความปลอดภยัในขอ้มูลของคุณ RIM 
คงมาตรการทางเทคนิคและองคก์รท่ีออกแบบมาเพื่อใหก้ารรักษาความปลอดภยัและเปิดใชง้านระบบรักษาความปลอดภยัสาํหรับบริการ Cloud 
ซ่ึงรวมถึงความหลากหลายของเทคโนโลยดีา้นความปลอดภยัและวิธีการท่ีจะช่วยปกป้องขอ้มูลของคุณจากการเขา้ถึง การใชห้รือการเปิดเผยโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

ตวัอยา่งเช่น RIM ประมวลผลขอ้มูลของคุณในระบบคอมพวิเตอร์ท่ีมีการจาํกดัการเขา้ถึงและตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีการควบคุม คุณรับทราบและยอมรับวา่: (ก) 
ขอ้มูลท่ีถูกสร้างโดยคุณหรือผูใ้ชอ้าํนาจของคุณจะถูกส่งผา่นทางอินเทอร์เน็ตเม่ือส่งผ่านมาจาก Microsoft ไปท่ีเซิร์ฟเวอร์บริการ Cloud ท่ีซ่ึง บริการ Cloud 
ไดรั้บการออกแบบมาเพื่อถอดรหสัและเขา้รหสัขอ้มูลใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประมวลผลท่ีใหโ้ดยบริการ Cloud 
ก่อนท่ีจะมีการส่งขอ้มูลไปยงัเครือข่ายไร้สายสาํหรับการจดัส่งผลิตภณัฑมื์อถือ และ (ข) สาํหรับขอ้มูลท่ีส่งจากผลิตภณัฑมื์อถือ โดยท่ีบริการ Cloud 
ไดรั้บการออกแบบมาเพื่อถอดรหสัแลว้ส่งขอ้มูลไปยงัเซิร์ฟเวอร์ Microsoft ผา่นทางอินเทอร์เน็ตผา่นการ เช่ือมต่อท่ีมีการเขา้รหสั 

ทั้งน้ีขอ้มูลของคุณบางส่วนอาจจะสาํคญัโดยเฉพาะสาํหรับคุณ และดงันั้นจึงอาจจาํเป็นตอ้งมีระดบัของการรักษาความปลอดภยัท่ีไมมี่ในบริการ Cloud 
ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตใดท่ีเป็นภูมิคุม้กนัสาํหรับการโจมตีแบบออนไลนห์รือความพยายามต่างๆ 

ท่ีจะหลบเล่ียงมาตรการรักษาความปลอดภยัทางอุตสาหกรรมและคุณยอมรับวา่คุณเป็นผูรั้บผิดชอบในการพิจารณาวา่การรักษาความปลอดภยัในบริการ Cloud 
นั้นตรงตามความตอ้งการของคุณหรือไม่ คุณจะแจง้ให ้RIM ทราบในทนัทีท่ี https://www.blackberry.com/securityissue/ 
หากคุณรู้วา่มีการละเมิดระบบการรักษาความปลอดภยัใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริการ Cloud 

 

ช. ความลบั คุณและผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณตกลงท่ีจะเกบ็รักษาขอ้มูลบญัชีผูใ้ชท่ี้คุณไดรั้บจาก RIM ไวเ้ป็นความลบั 

ซ่ึงรวมถึงแตไ่มจ่าํกดัเฉพาะรหสับญัชีและรหสัผา่นของคุณ 

 

ซ. การยกเลกิหรือลดระดบัการให้บริการ 

 

คุณอาจยกเลิกการสมคัรสมาชิกตนเองไดต้ลอดเวลาในช่วงสามสิบ (30) วนัโดยแจง้ให ้RIM ทราบล่วงหนา้ไดท่ี้ help@rim.com RIM 

คุณสามารถลดจาํนวนผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณท่ีอยูภ่ายใตก้ารสมคัรสมาชิกของคุณไดต้ลอดเวลา 

 

RIM สามารถยกเลิกการสมคัรสมาชิกของคุณโดยการแจง้ใหคุ้ณทราบ ถา้คุณไมมี่ผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจรายใดใชบ้ริการ Cloud นานติดต่อกนัเป็นระยะเวลาหก (6) 

เดือน RIM สงวนสิทธ์ิในการยุติการเขา้ถึงบริการ Cloud ใดๆ ของผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณท่ีไมไ่ดใ้ชบ้ริการ Cloud ติดต่อกนัเป็นเวลาสาม (3) เดือน 

ฌ. ข้อกาํหนด สาํหรับวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลงฉบบัน้ีเท่านั้น ส่วนของ BBSLA ท่ีระบุ “ขอ้กาํหนด” ไว ้ณ 

ท่ีน้ีจะถูกลบออกไปทั้งหมดและแทนท่ีดว้ยขอ้ต่อไปน้ี: 



BlackBerry Business Cloud Services Addendum 111711 cl_Thai 1 

 

ขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัต่อเม่ือมีการยอมรับของคุณท่ีจะใหมี้ผลผกูพนัตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี (ดงัท่ีระบุไวข้า้งตน้) และจะมีผลต่อเน่ืองไปจนกวา่: (1) 
การยกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งตามบทบญัญติัในขอ้ตกลงฉบบัน้ี (2) การยกเลิกการสมคัรสมาชิก Microsoft® Office 365 ของคุณ (3) 
การยกเลิกการสมาชิกของคุณเพื่อใหส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดในท่ีน่ี หรือ (4) การยกเลิกการใหบ้ริการ Cloud 

 

ญ. ผลของการยกเลกิ นบัจากการยกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ี สิทธิในการใชบ้ริการ Cloud ของคุณและผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณจะเป็นท่ีส้ินสุดลงในทนัที 

RIM ขอสงวนสิทธ์ิในการลบขอ้มูลของคุณออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษทันบัจากมีการยกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ีและ/หรือการผิดขอ้ตกลงของคุณ คุณยอมรับวา่ RIM 
สามารถเก็บขอ้มูลของคุณเอาไวน้านถึงเกา้สิบ (90) วนัหลงัจากการหมดอายุหรือการยกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ี หรือตราบเท่าท่ีอาจจะตอ้งปฏิบติัตาม: (1) 
กฎหมายหรือระเบียบท่ีใชบ้งัคบัใดๆ กบั RIM หรือ (2) ศาล หน่วยงานกาํกบัดูแล หรือผูมี้อาํนาจใดๆ ซ่ึง RIM ตอ้งปฏิบติัตาม ขอ้มูลใดๆ 

ของคุณท่ีไม่ถูกส่งกลบัหรือทาํลายตามขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะยงัอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองเป็นความลบัดงัท่ีอธิบายไวใ้นขอ้ตกลงฉบบัน้ีตราบนานเท่าท่ีอยูใ่นความครอบครองขอ

ง RIM การยกเลิกขอ้ตกลงฉบบัน้ีจะไม่ผอ่นปรนคุณจากภาระผกูพนัของคุณในการชาํระค่าธรรมเนียมการสมคัรสมาชิกและ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ 

 

ฎ. การสนับสนุน RIM อาจใหก้ารสนบัสนุน (หากมี) ตามท่ีอาจกาํหนดไวท่ี้ 

www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

อาจนาํมาคิดและรายละเอียดการสนบัสนุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง 

 

ฏ. การเกบ็รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตวั 

 

นอกจากขอ้มูลท่ีอา้งถึงในการใหค้วามยินยอมในการรวบรวมบทบญัญติั ขอ้มูลของ BBSLA รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตวัของ RIM ท่ีอา้งอิงไว ้ณ ท่ีน้ี 

(เรียกวา่ “นโยบายความเป็นส่วนตวั”) ในหลกัสูตรของการใหบ้ริการ Cloud RIM หรือผูใ้หบ้ริการอาจเก็บรวบรวม ใช ้ประมวลผล ส่งผา่น เปิดเผย 

และ/หรือการจดัเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบท่ีสามารถระบุตวัตนไดห้รือรูปแบบอ่ืนๆ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะช่ือท่ีแสดงและช่ือองคก์รของคุณ ผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณ 

บทบาทของบริการ Cloud ช่ือและรหสัภายใน ขอ้มูลประจาํตวัของ Microsoft ® Office 365 
นโยบายดา้นไอทีท่ีใชก้บัผลิตภณัฑมื์อถือของคุณและผูท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณ ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชบ้ริการ Cloud และผลิตภณัฑมื์อถือท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ บนัทึกขอ้ความและสถิติ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีอาํนวยสะดวกในการถ่ายโอนขอ้มูล อีเมล และขอ้มูลอ่ืนๆ 

ไปยงัและจากผลิตภณัฑมื์อถือท่ีจดัเตรียมไวส้าํหรับบริการ Cloud ของคุณ คุณยอมรับวา่ RIM หรือผูใ้หบ้ริการของบริษทัอาจเกบ็รวบรวม ใช ้ประมวลผล ส่งผา่น 

เปิดเผย และเกบ็ขอ้มูลเพื่อวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวใ้นสญัญาน้ีรวมถึง (1) วตัถุประสงคใ์ด ๆ กต็ามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ Cloud และผลิตภณัฑข์อง RIM 
และบริการท่ีเก่ียวขอ้ง (2) สาํหรับการใชง้านภายในของ RIM และกลุ่มบริษทัในเครือ เพื่อดาํเนินการบาํรุงรักษาหรือปรับปรุงการบริการ Cloud 
(รวมถึงคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบและการป้องกนัท่ีเพิ่งตรวจพบและภยัคุกคามต่อกลุ่มผูใ้ช ้เช่น มลัแวร์หรือสแปม) 
เพื่อแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคและการสาํหรับการแกไ้ขปัญหาเพื่อป้องกนั การตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของบริการ Cloud และ (3) 
วตัถุประสงคใ์ดๆ ท่ีไดรั้บอนุญาตหรือกาํหนดโดยกฎหมายหรือระเบียบใดๆ หรือท่ีไดรั้บความยินยอมของคุณ 

คุณยงัเขา้ใจและยอมรับวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกรวบรวม ใช ้ประมวลผล ส่งผา่น และจดัเกบ็ในเซิร์ฟเวอร์ท่ีดาํเนินการโดยหรือในนามของ RIM 
ในแคนาดาและประเทศใดๆ ในสถานประกอบการท่ี RIM กลุ่มบริษทัในเครือและผูใ้หบ้ริการของ RIM ท่ีเกบ็รักษาไวโ้ดย RIM 
(ซ่ึงอาจรวมถึงประเทศท่ีอยูน่อกเขตเศรษฐกิจยุโรป) หากคุณหรือผูใ้ชอ้าํนาจของคุณมีถ่ินท่ีอยูใ่นเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศท่ี 

จาํกดัการถ่ายโอนขอ้มูลซ่ึงอยูน่อกเขตอาํนาจศาลท่ีหรือภูมิภาค คุณยินยอมวา่อาจมีการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศดงักล่าว (IES) 
เพื่อการประมวลผลและการเกบ็รักษาโดย RIM กลุ่มบริษทัในเครือของ RIM หรือผูใ้หบ้ริการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงฉบบัน้ี 

นอกจากน้ีคุณยงัยอมรับวา่ขอ้มูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยโดย RIM ไปยงั Microsoft หรือไดรั้บโดย RIM จาก Microsoft และถึงทุกคนท่ี RIM 
ไดรั้บทราบโดยคุณเป็นผูมี้อาํนาจในการจดัการบริการ Cloud ในนามของคุณรวมถึงพนัธมิตรผูดู้แลระบบตวัแทน (“DAP”) 
คุณรับรองและรับประกนัวา่คุณไดรั้บการยินยอมท่ีจาํเป็นทั้งหมดจากผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณสาํหรับวตัถุประสงคต์่างๆ เหล่าน้ี คุณยอมรับวา่ RIM 
สามารถส่งการส่ือสารออกไปถึงคุณและผูใ้ชท่ี้รับมอบอาํนาจของคุณเก่ียวกบัประเด็นการใหบ้ริการทางเทคนิคใดๆ หรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อการใหบ้ริการ 

ตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชบ้ริการ Cloud 

ยอมรับ         ไม่ยอมรับ 


