โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขของ Apple Business Manager ต่อไปนี ้อย่างรอบคอบก่อนใช้บริการ
่
ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี ้ถือเป็ นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างสถาบันกับ Apple เมือคลิ
กปุ่ ม
่
“ยอมร ับ” จะถือว่าสถาบันให้การยอมร ับผ่านตวั แทนทีได้ร ับอนุ ญาตของสถาบัน
่
ทีจะถู
กผู กพันตามและเป็ นคู่สญ
ั ญาในข้อตกลงนี ้
้ ให้คลิกปุ่ ม “ยกเลิก”
หากสถาบันไม่ยอมร ับหรือไม่สามารถยอมร ับข้อตกลงนี ได้
้
หากสถาบันไม่ยอมร ับข้อตกลงนี สถาบันจะไม่ได้ร ับอนุ ญาตให้เข้าร่วม
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วัตถุประสงค ์

้ ญาตให้คุณเข ้าร่วม Apple Business Manager ซึงช่
่ วยให้คุณลงทะเบียนการจัดการอุปกรณ์เคลือนที
่
่
ข ้อตกลงนี อนุ
(Mobile Device Management หรือ MDM) ให้อุปกรณ์แบรนด ์ Apple ได ้โดยอัตโนมัตภ
ิ ายในสถาบันของคุณ
้
่
อนุ ญาตให้ซอและจั
ื
ดการคอนเทนต ์ของอุปกรณ์ดงั กล่าว อนุ ญาตให้สร ้าง Apple ID ทีมีการจัดการสําหรบั ผูใ้ ช ้ของคุณ
่ ออํานวยความสะดวกสําหรบั บริการทีเกี
่ ยวข
่
และอนุ ญาตให้เข ้าถึงเครืองมื
้อง
่ ั MDM (เช่น ตัวจัดการโปรไฟล ์จาก macOS Server
หมายเหตุ: คุณต ้องเปิ ดใช ้งานโซลูชน
่
้ ้
หรือจากนักพัฒนาทีเป็ นบุคคลภายนอก) ภายในสถาบันของคุณเพื่อให้สามารถใช ้คุณสมบัตต
ิ ่างๆ ของบริการนี ได
่
่
โซลูชนั MDM ช่วยให้คุณสามารถปรบั แต่ง แจกจ่าย และจัดการอุปกรณ์แบรนด ์ Apple ได ้ ดูข ้อมูลเพิมเติมได ้ที่
https://www.apple.com/business/resources/
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่
่ ้ตัวพิมพ ์ใหญ่ในข ้อตกลงนี :้
เมือใดก็
ตามทีใช
“ผู ด
้ ูแลระบบ” หมายถึงพนักงานหรือพนักงานสัญญาจ ้าง (หรือผูใ้ ห้บริการ)
่ ้ามาทําหน้าทีจั
่ ดการบัญชีภายในบริการ อาทิ บริหารจัดการเซิร ์ฟเวอร ์,
ของสถาบันทีเข
้
่ ปกรณ์ไปยังบัญชีของคุณ, ซือคอนเทนต
้
่
อัพโหลดการตังค่าการกําหนดสิทธิ ์ MDM, เพิมอุ
์ และให้บริการอืนๆ
่
่
ทีเกียวข ้อง
“ข้อตกลง” หมายถึงข ้อตกลง Apple Business Manager ฉบับนี ้
่ จะระบุ
้
่ (a) Apple Inc. ตังอยู
้ ่ท่ี One Apple Park Way,
“Apple” มีความหมายต่อไปนี ้ เว ้นแต่ในทีนี
ไว ้เป็ นอืน
Cupertino, California 95014, U.S.A. สําหรบั สถาบันในอเมริกาเหนื อ กลาง และใต ้ (ไม่รวมแคนาดา)
่ั
รวมถึงอาณาเขตและเขตปกครองของสหรฐั อเมริกา และเขตปกครองของฝรงเศสและอั
งกฤษในอเมริกาเหนื อ อเมริกาใต ้
้ ่ท่ี 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J
และทะเลแคริบเบียน (b) Apple Canada Inc. ตังอยู
้ ่ท่ี
0A8, Canada สําหรบั สถาบันในแคนาดาหรืออาณาเขตและเขตปกครองของแคนาดา (c) iTunes K.K. ตังอยู
่
Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Japan สําหรบั สถาบันในญีปุ่ น (d)
้ ่ท่ี 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia
Apple Pty Limited ตังอยู
่ นเขตปกครอง อาณาเขต และเขตอํานาจศาลทีเกี
่ ยวข
่
สําหรบั สถาบันในออสเตรเลียและนิ วซีแลนด ์ รวมถึงเกาะทีเป็
้อง
้
่
และ (e) Apple Distribution International Ltd. ตังอยู่ที Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork,
่ การให้บริการแต่ไม่ได ้ระบุไว ้ข ้างต ้น
Republic of Ireland สําหรบั สถาบันในประเทศหรืออาณาเขตทีมี
่ ของ
“บริการ Apple” หมายถึง App Store, Apple Books, Apple Online Store, AppleCare และบริการอืนๆ
่
่
้
Apple ทีผูใ้ ช ้ทีได ้รบั อนุ ญาตของคุณสามารถใช ้งานได ้ภายใต ้ข ้อตกลงนี
“ซอฟต ์แวร ์ของ Apple” หมายถึงซอฟต ์แวร ์ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร iOS, iPadOS, macOS, tvOS และ watchOS
่ บทอดของซอฟต ์แวร ์เหล่านี ้
หรือเวอร ์ชันสื
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่ นของหรือควบคุมโดยคุณ
“อุปกรณ์ทได้
ี่ ร ับอนุ ญาต” หมายถึงอุปกรณ์แบรนด ์ Apple ทีเป็
่
่
่ านการอนุ ญาตเท่านั้นทีใช
่ ้งานได ้
โดยเป็ นผลิตภัณฑ ์ทีกําหนดให้มเี พียงผูใ้ ช ้ทีได ้รบั อนุ ญาตหรือผูใ้ ช ้ทีผ่
้
้
้
่
่
่
และเข ้าเกณฑ ์สําหรบั ใช ้ในบริการนี ทังนี เพือหลีกเลียงข ้อสงสัย อุปกรณ์ทเป็
ี นของส่วนตัวของบุคคลหนึ่ ง (อาทิ
่ี ้รบั การควบคุมดูแล (เช่น
อุปกรณ์ “BYOD”) จะไม่รบั อนุ ญาตให้นํามาลงทะเบียนในการจัดการอุปกรณ์ทได
้ าการลงทะเบียนอุปกรณ์) เพือเป็
่ นส่วนหนึ่ งของบริการนี ้ เว ้นแต่ได ้รบั การตกลงจาก Apple
กําหนดค่าด ้วยการตังค่
่
อย่างเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร และอุปกรณ์บางเครืองอาจไม่
เข ้าเกณฑ ์ในการเข ้าร่วมบริการ
“ผู ใ้ ช้ทได้
ี่ ร ับอนุ ญาต” หมายถึงพนักงานและพนักงานสัญญาจ ้าง (หรือผูใ้ ห้บริการ) ของสถาบันของคุณ
่ ้รบั อนุ ญาต” จะครอบคลุมไปถึงแพทย ์ทีผ่
่ านการรบั รอง แพทย ์ผูส้ ่งตรวจ
และหากคุณเป็ นโรงพยาบาล คําว่า “ผูใ้ ช ้ทีได
่
่
่
่ ้รบั อนุ ญาต”
และแพทย ์ฝ่ ายรกั ษา) เพือความชัดเจน คุณอาจร ้องขอให้ผใู ้ ช ้อืนๆ ทีมีลก
ั ษณะเดียวกันรวมอยู่ใน “ผูใ้ ช ้ทีได
และ Apple จะเป็ นผูอ้ นุ มต
ั ิ โดยจะอยู่ในดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผูเ้ ดียว
้
่
อย่างไรก็ตามคําจํากัดความนี จะไม่
รวมบุคคลอืนโดยไม่
ได ้รบั ความยินยอมจาก Apple เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรล่วงหน้า
่
่ ้อกําหนดการซือคอนเทนต
้
“คอนเทนต ์” หมายถึง สือหรื
อขอ้ มูลใดๆ ทีข
์จํานวนมากของ Apple (เช่น แอพจาก
์
่
App Store) ให้สท
ิ ธิอนุ ญาตหรือจัดหาให้เป็ นส่วนหนึ งของบริการ
่ างานหรือมอบบริการในนามของนิ ตบ
้
“พนักงานสัญญาจ้าง” หมายถึงบุคคลทีทํ
ิ ุคคลในลักษณะราคาตามชินงาน
่ สท
์ ้าถึงระบบข ้อมูลส่วนตัว (เช่น VPN) และหรืออาคารสถานทีซึ
่ งมี
่ การรกั ษาความปลอดภัย (เช่น
และบุคคลทีมี
ิ ธิเข
้
่
่
ป้ ายพนักงานสําหรบั การเข ้าพืนทีต่างๆ ในอาคารสถานทีขององค ์กร) ของนิ ตบ
ิ ุคคลได ้เป็ นการภายใน
้ าสําหรบั อุปกรณ์แบรนด ์ Apple
“การตงค่
ั้ าการลงทะเบียนอุปกรณ์” หมายถึงการตังค่
่
ทีสามารถปร
บั แต่งและจัดการได ้เนื่ องด ้วยเป็ นส่วนหนึ่ งของบริการ
้ าเพือควบคุ
่
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงโฟลว ์การลงทะเบียนครงแรกให้
ั้
อุปกรณ์ และการตังค่
มดูแลอุปกรณ์
สร ้างข ้อบังคับการกําหนดค่า หรือล็อคโปรไฟล ์ MDM
่ หรือเอกสารประกอบที่ Apple
“เอกสารประกอบ” หมายถึงข ้อมูลจําเพาะทางเทคนิ คหรือข ้อมูลจําเพาะอืนๆ
่
่ ยวข
่
จัดหาให้กบ
ั คุณเพือการใช
้งานทีเกี
้องกับบริการ
์
“ข้อตกลงสิทธิการใช้
ผูใ้ ช้ปลายทาง” หรือ “EULA”
่
์
หมายถึงข ้อกําหนดและเงือนไขของข
้อตกลงสิทธิการใช
้สําหรบั ซอฟต ์แวร ์ของ Apple
่ การจัดการ” หมายถึงบัญชีผูใ้ ช ้ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงพืนที
้ เก็
่ บข ้อมูล ปฏิทน
“Apple ID ทีมี
ิ บันทึก
่ ดต่อ) ทีคุ
่ ณสร ้างและใช ้งานผ่านการใช ้บริการ
และรายชือติ
่ นของหรือควบคุมโดยคุณ
“เซิร ์ฟเวอร ์ MDM” หมายถึงคอมพิวเตอร ์ทีเป็
่
่ กกําหนดมาให้สอสารกั
(หรือผูใ้ ห้บริการทีดําเนิ นการในนามของคุณ) ซึงถู
ื่
บบริการ
่ ร ับอนุ ญาต" มีความหมายดังต่อไปนี ้ (a) หากคุณเป็ นผูผ
"นิ ตบ
ิ ุคคลทีได้
้ ลิตยานยนต ์
่
่
จะหมายถึงตัวแทนจําหน่ ายยานยนต ์ทีได ้รบั อนุ ญาตและคู่ค ้าด ้านบริการทีได ้รบั การรบั รองของคุณ
้ รกิจโรงแรม จะหมายถึงทรพ
่ าเนิ นการโดยใช ้ชือ่
(b) หากคุณเป็ นบริษท
ั โฮลดิงธุ
ั ย ์สินโรงแรมทีดํ
่
่
่ นของหรือควบคุมโดยโรงแรมนั้น)
เครืองหมายการค
้าหรือแบรนด ์ของคุณ (หรือชือ่ เครืองหมายการค
้า หรือแบรนด ์ทีเป็
่ ่ในโหมดแอพทีจํ่ ากัด (เช่น ผูใ้ ห้บริการ ณ
หรือ (c) หากคุณปรบั ใช ้แอพบนอุปกรณ์ทได
ี่ ้รบั อนุ ญาตทีอยู
่ บั ใช ้ระบบการชําระเงินผ่านแอพกับ iPad)
จุดขายทีปร
่ ้แอพดังกล่าวในโหมดแอพทีจํ่ ากัดบนอุปกรณ์ทได
จะหมายถึงลูกค ้าของคุณทีใช
ี่ ้รบั อนุ ญาต นอกจากนี ้ แอพใดๆ
์
ดังกล่าวต ้องผ่านการพัฒนาและแจกจ่ายตามข ้อกําหนดของข ้อตกลงสิทธิการใช
้โครงการนักพัฒนาของ Apple
่
่
(เช่น การแจกจ่ายแอพแบบกําหนดเอง) เพือความชัดเจน คุณอาจร ้องขอให้บุคคลอืนๆ
่
ทีมีลก
ั ษณะคล ้ายกันจัดรวมอยู่ในส่วนย่อย (a) และ (b) ข ้างตน้ และ Apple จะเป็ นผูอ้ นุ มต
ั ิ
้
่
อย่างไรก็ตามคําจํากัดความนี จะไม่
รวมบุคคลอืนโดยไม่
ได ้รบั ความยินยอมจาก Apple เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรล่วงหน้า
่ ้รบั อนุ ญาตของคุณ
“ผู ใ้ ช้ทผ่
ี่ านการอนุ ญาต” หมายถึงพนักงานและพนักงานสัญญาจ ้างของนิ ตบ
ิ ุคคลทีได
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“ข้อมู ลส่วนบุคคล”
่
่
่ ่ในการควบคุมโดยสถาบันภายใต ้ข ้อตก
หมายถึงข ้อมูลทีสามารถใช
้งานตามความเหมาะสมเพือระบุ
ตวั ตนของบุคคลทีอยู
้
ลงนี
่ ากัด” หมายถึงเมืออุ
่ ปกรณ์แบรนด ์ Apple ได ้รบั การควบคุมดูแลและกําหนดค่าผ่านบริการ เช่น
“โหมดแอพทีจํ
่ี ดใช ้งานโดยอัตโนมัตแิ ละล็อคให้ใช ้แอพพลิเคชันหนึ
่
่ งเมือเปิ
่ ดใช ้งาน
(a) อุปกรณ์ทเปิ
่
่
รวมถึงไม่สามารถเข ้าถึงฟังก ์ชันการทํางานอืนๆ ของระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารได ้
่ี ใ้ ช ้ไม่สามารถปรบั แต่งให้เป็ นส่วนตัวได ้
(b) อุปกรณ์ทผู
้ าของอุปกรณ์กด
(เช่น การตังค่
ี กันไม่ให้กาํ หนดค่าแอพเมลด ้วยข ้อมูลประจําตัวส่วนบุคคลได ้
ไม่สามารถดึงคอนเทนต ์ต่างๆ จาก App Store ด ้วย Apple ID ส่วนบุคคลได ้ ฯลฯ)
่
“บริการ” หมายถึงบริการ Apple Business Manager (ตลอดจนส่วนประกอบ ฟังก ์ชันการทํ
างาน
้
่
่
หรือคุณสมบัตต
ิ ่างๆ ของบริการนัน) สําหรบั การลงทะเบียนการจัดการอุปกรณ์เคลือนทีโดยอัตโนมัติ
่ การจัดการ การใช ้บัญชีผด
การจัดหาและการจัดการคอนเทนต ์ การสร ้าง ใช ้ และจัดการ Apple ID ทีมี
ู ้ ูแลระบบ
่
่
่
่
้
่
่ ดหาให้ในทีนี
่ ้
และบริการอืนๆ ทีเกียวข ้องตามทีวินิจฉัยในข ้อตกลงนี ตลอดจนพอร ์ทัลเว็บและบริการหรือเครืองมือใดๆ ทีจั
่
“ผู ใ้ ห้บริการ” หมายถึงบุคคลภายนอกทีมอบบริ
การในนามคุณ โดยอิงตามข ้อกําหนดของข ้อตกลงนี ้
่ ้รบั จาก Apple
“โทเค็นเซิร ์ฟเวอร ์” หมายถึงการรวมกันระหว่างคีย ์สาธารณะของคุณ Apple ID และโทเค็นทีได
่ วยให้สามารถลงทะเบียนเซิร ์ฟเวอร ์ MDM ของคุณกับบริการได ้
ซึงช่
่ ้าร่วมในข ้อตกลงนี ้ เพือหลี
่
่
“คุณ”, “ของคุณ” และ “สถาบัน” หมายถึงสถาบันทีเข
กเลียงข
้อสงสัย
่
้
สถาบันมีหน้าทีรบั ผิดชอบควบคุมการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อตกลงนี ของพนักงาน พนักงานสัญญาจ ้าง
่ ้รบั อนุ ญาตให้ใช ้สิทธิภายใต
์
้
และผูใ้ ห้บริการของสถาบันซึงได
ข
้ ้อตกลงนี ในนามของสถาบั
น
่ นบุคคลภายนอก
หมายเหตุ: หากคุณเป็ นผูใ้ ห้บริการทีเป็
่
้
่ ณเป็ นผูด้ ูแลระบบ
คุณต ้องขอให้สถาบันทีคุณกําลังทํางานอยู่ด ้วยเข ้าร่วมในข ้อตกลงนี และเพิ
มคุ
่ นเจ ้าของอุปกรณ์ทได
่
่ ้รบั อนุ ญาตจะ
เพราะนิ ตบ
ิ ุคคลทีเป็
ี่ ้รบั อนุ ญาตและวางแผนทีจะแจกจ่
ายอุปกรณ์ดงั กล่าวให้ผูใ้ ช ้ทีได
ต ้องลงทะเบียนในบริการนี ้

2.

ข้อกําหนดของบริการ

2.1
การใช้บริการ
่
ตามเงือนไขในการใช
้บริการนี ้ สถาบันต ้องรบั ทราบและยอมรบั ว่า
่ ตถุประสงค ์และในลักษณะตามทีอนุ
่ ญาตไว ้อย่างชัดเจนในข ้อตกลงนี ้
(a) สถาบันได ้รบั อนุ ญาตให้ใช ้บริการเฉพาะเพือวั
้
่
และตามกฎหมายและข ้อกําหนดทังหมดทีใช ้บังคับ รวมถึงตามเอกสารประกอบ
่
่ ชอบด ้วยกฎหมาย
(b) สถาบันไม่ได ้รบั อนุ ญาตให้ใช ้บริการ (หรือส่วนหนึ่ งส่วนใดของบริการนี )้ เพือกระทํ
ากิจกรรมทีไม่
ไม่เหมาะสม ไม่สมควร หรือผิดกฎหมาย
้ อบริ
่
่ี ้รบั อนุ ญาต
(c) สถาบันได ้รบั อนุ ญาตให้ใช ้บริการนี เพื
หารจัดการอุปกรณ์ทได
่
่
่
้
่
ซึงมีเพียงผูใ้ ช ้ทีได ้รบั อนุ ญาตและผูใ้ ช ้ทีผ่านการอนุ ญาตเท่านันทีสามารถใช ้งานได ้
่
่ )้
และไม่ใช่เพือการแจกจ่
ายทั่วไปแก่บุคคลภายนอก (เว ้นแต่จะมีการระบุให้อนุ ญาตไว ้อย่างชัดแจง้ ในทีนี
้
่
้
่
อีกทังสถาบันต ้องรบั ผิดชอบต่อการใช ้งานอุปกรณ์ทได
ี ้รบั อนุ ญาตทังหมดทีกระทําโดยผูใ้ ช ้ดังกล่าว
่
่
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรบั การยินยอมและมอบขอ้ มูลทีเหมาะสมเกี
ยวกั
บคุณสมบัตท
ิ ได
ี่ ้รบั การจัดการของอุปกรณ์ให้
แก่ผูใ้ ช ้
้
่ ้รบั อนุ ญาตของตน
(d) สถาบันมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบการใช ้บริการทังหมดของนิ
ตบ
ิ ุคคลทีได
่
่
้
(รวมถึงผูใ้ ช ้ทีผ่านการอนุ ญาตของนิ ตบ
ิ ุคคลทีได ้รบั อนุ ญาตนัน) และการกระทําใดๆ
่ ้รบั อนุ ญาตจะถือเป็ นการกระทําโดยสถาบันเอง และสถาบัน (เพิมเติ
่ มจากนิ ตบ
่ ้รบั อนุ ญาต)
ของนิ ตบ
ิ ุคคลทีได
ิ ุคคลทีได
้
ต ้องรบั ผิดชอบการกระทําดังกล่าวทังหมดแก่ Apple
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์
้
่ ้รบั อนุ ญาตและผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาต
(e) สถาบันต ้องได ้รบั สิทธิและการยิ
นยอมทีจํ่ าเป็ นทังหมดจากผู
ใ้ ช ้ทีได
่
่
่
้
ในการแจกจ่ายอุปกรณ์ทได
ี ้รบั อนุ ญาตของสถาบันตามทีได ้รบั อนุ ญาตในทีนี
์ อและจั
้
่ ้รบั อนุ ญาตผ่านบริการ
(f) สถาบันจะมีสท
ิ ธิซื
ดการคอนเทนต ์ตามทีได
่ ยวข
่
และจะปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดทีเกี
้องสําหรบั การใช ้คอนเทนต ์
์
้
่ ้รบั อนุ ญาตของสถาบันเมือจํ
่ าเป็ น เพือสร
่
(g) สถาบันต ้องได ้รบั สิทธิและการยิ
นยอมทีจํ่ าเป็ นทังหมดจากผู
ใ้ ช ้ทีได
้าง
่
่
่
Apple ID ทีมีการจัดการและเพืออนุ ญาตให้ Apple สามารถมอบบริการสําหรบั Apple ID ทีมีการจัดการ

(รวมถึงการใช ้และเก็บรกั ษาข ้อมูลส่วนบุคคล)
่ ด้ ูแลระบบเข ้ามาในบริการนี ้
(h) สถาบันสามารถเพิมผู
แต่บุคคลดังกล่าวต ้องเป็ นพนักงานหรือพนักงานสัญญาจ ้างของสถาบัน
่ าเนิ นการในนามของสถาบัน
หรือเป็ นผูใ้ ห้บริการทีดํ
่ ายดังกล่าวเขา้ มาได ้เฉพาะเพือวั
่ ตถุประสงค ์ในการจัดการบัญชีเท่านั้น และ
และสถาบันจะเพิมฝ่
้
่
(i) สถาบันได ้รบั อนุ ญาตให้ใช ้บริการนี ได ้เพียงเพือการดํ
าเนิ นธุรกิจภายใน
่ ้รบั อนุ ญาตของสถาบัน)
และวัตถุประสงค ์ด ้านเทคโนโลยีขอ้ มูลของตัวสถาบันเอง (และของนิ ตบ
ิ ุคคลทีได
่ ในส่วนย่อย (c)
และไม่ได ้รบั อนุ ญาตให้มอบอุปกรณ์หรือบริการแก่บุคคลภายนอก (นอกเหนื อจากนิ ตบ
ิ ุคคลตามทีระบุ
่
่
่
ของคําจํากัดความ "นิ ตบ
ิ ุคคลทีได ้รบั อนุ ญาต") ทีนํ าบริการหรือข ้อมูลทีได ้จากบริการไปผสานรวมหรือใช ้ประโยชน์
หรือนํ าบริการไปใช ้ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม เว ้นแต่จะได ้รบั การตกลงจาก Apple อย่างเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร
่
2.2
ไม่อนุ ญาตให้ใช้งานรู ปแบบอืน
่
่ ไดร้ บั อนุ ญาต ซึงรวมถึ
่
สถาบันตกลงทีจะไม่แสวงหาประโยชน์จากบริการด ้วยวิธก
ี ารทีไม่
งแต่ไม่จํากัดเพียงการรุกลํา้
่
่
การทําให้เครือข่ายต ้องทํางานอย่างหนัก หรืออัพโหลดโค ้ดทีเป็ นอันตราย การพยายามทําสิงใดๆ
์
์
ดังกล่าวถือเป็ นการละเมิดสิทธิของ
Apple และผูอ้ นุ ญาต สถาบันไม่สามารถจดสิทธิการใช
้งาน ขาย แชร ์ เช่า ให้เช่า
มอบหมาย แจกจ่าย โฮสต ์ อนุ ญาตการใช ้ร่วมกันในเวลาเดียวกันหรือการใช ้ในสํานักงานบริการ หรือทําให้บริการ
(หรือส่วนประกอบใดของบริการ) พร ้อมใช ้งานแก่บุคคลภายนอก เวน้ แต่จะได ้รบั อนุ ญาตอย่างชัดเจนในข ้อตกลงนี ้
่
่ กคาม ล่วงละเมิด ล่อลวง ข่มเหง ข่มขู่ หรือทําอันตราย
สถาบันตกลงทีจะไม่
ใช ้บริการเพือคุ
่
่
่ ้ลงทะเบียนไว ้ และ Apple
หรือสวมรอยเป็ นผูอ้ นที
ื ไม่ใช่นิตบ
ิ ุคคลทีได
์
่ อว่าเป็ นการปลอมตัวหรือการบิดเบือนชือหรื
่ อตัวตนของนิ ตบ
สงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือบล็อคบัญชีใดก็ตามทีถื
ิ ุคคลหรื
่ สถาบันตอ้ งไม่ก ้าวก่ายบริการ หรือก ้าวก่ายการรกั ษาความปลอดภัย การเซ็นชือดิ
่ จต
อบุคคลธรรมดารายอืน
ิ อล
การจัดการสิทธิดิ์ จต
ิ อล
่ ามาใช ้ในหรือโดยบริการหรือโดยซอฟต ์แวร ์ของ Apple
กลไกการยืนยันตัวตนหรือการตรวจสอบความถูกต ้องทีนํ
่ ยวข
่
หรือซอฟต ์แวร ์หรือเทคโนโลยีอนๆ
ื่ ของ Apple ทีเกี
้อง หรือทําให้ผอ
ู ้ นสามารถก
ื่
้าวก่ายได ้
่ ้รบั การคุ ้มครอง ผูร้ ว่ มธุรกิจ ตัวแทนของบุคคลทีได
่ ้รบั การคุ ้มครองหรือผูร้ ว่ มธุรกิจ
หากสถาบันเป็ นบุคคลทีได
่ ใน 45 C.F.R § 160.103) หรือเป็ นผูใ้ ห้บริการหรือบุคคลด ้านสาธารณสุข
(ตามคําจํากัดความทีระบุ
่
่ ออืนใดของบริ
่
สถาบันยอมรบั ว่าจะไม่ใช ้ส่วนประกอบ ฟังก ์ชันการทํ
างาน หรือเครืองมื
การในการสร ้าง รบั ดูแลรกั ษา
่ ้รบั การปกป้ อง” (ตามคําจํากัดความทีระบุ
่ ใน 45 C.F.R § 160.103)
หรือส่งผ่าน “ข ้อมูลสุขภาพทีได
่ ่ภายใต ้การบังคับของกฎหมาย หรือใช ้บริการในลักษณะทีทํ
่ าให้ Apple
หรือข ้อมูลด ้านสุขภาพในลักษณะเดียวกันซึงอยู
กลายเป็ นผูร้ ว่ มธุรกิจของสถาบันหรือบุคคลภายนอกใด หรือบังคับใช ้กฎหมายความเป็ นส่วนตัวด ้านสุขภาพโดยตรงกับ
์ งหมดที
้
่ ได ้ให้ไว ้อย่างชัดเจนในข ้อตกลงนี จะถู
้ กสงวนไว ้และไม่มส
์ ญาต การคุ ้มกัน หรือสิทธิอื์ นๆ
่
Apple สิทธิทั
ไม่
ี ท
ิ ธิอนุ
้
่
่
ทังโดยชัดแจ ้งหรือโดยนัยทีให้ไว ้โดย Apple โดยความหมายแฝง กฎหมายปิ ดปากหรืออืนๆ
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2.3
การใช้งานโทเค็นเซิร ์ฟเวอร ์
่
่ ตถุประสงค ์ในการลงทะเบียนเซิร ์ฟเวอร ์ MDM ของสถาบันไปยังบริการ
สถาบันตกลงทีจะใช
้โทเค็นเซิร ์ฟเวอร ์เฉพาะเพือวั
่
้
่ี กส่งไปยังอุปกรณ์ทได
่ ใ้ ช ้ทีได
่ ้รบั อนุ ญาตและผูใ้
และเพืออัพโหลดการตังค่าการลงทะเบียนอุปกรณ์ทจะถู
ี่ ้รบั อนุ ญาตเมือผู
่ านการอนุ ญาตเปิ ดใช ้งานอุปกรณ์น้นเป็
ช ้ทีผ่
ั นครงแรก
ั้
่
่
่
สถาบันตกลงทีจะไม่
จด
ั หาหรือถ่ายโอนโทเค็นเซิร ์ฟเวอร ์ของสถาบันให้นิตบ
ิ ุคคลอืนใดหรื
อแชร ์กับนิ ตบ
ิ ุคคลอืนใดนอกเห
นื อจากผูใ้ ห้บริการของสถาบันเอง
่ าเนิ นการตามความเหมาะสมเพือปกป้
่
สถาบันตกลงทีจะดํ
องดูแลความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัวของโทเค็นเซิร ์ฟเวอ
่
่ ามีความเสียง
่
ร ์ดังกล่าว ตลอดจนเพิกถอนโทเค็นเซิร ์ฟเวอร ์นั้นหากมีความเสียงหรื
อสถาบันมีเหตุผลอันควรให้เชือว่
์
่
Apple สงวนสิทธิในการเพิกถอนหรือปิ ดการใช ้งานโทเค็นเซิร ์ฟเวอร ์ได ้ทุกเมือภายใต ้ดุลยพินิจของ Apple
แต่เพียงผูเ้ ดียว นอกจากนี ้
้
สถาบันเข ้าใจและยอมรบั ว่าการสร ้างโทเค็นเซิร ์ฟเวอร ์ซําจะส่
งผลต่อความสามารถของสถาบันในการใช ้บริการจนกว่าจะ
่
มีการเพิมโทเค็นเซิร ์ฟเวอร ์ใหม่ไปยังเซิร ์ฟเวอร ์ MDM
2.4
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของ EULA
่ นส่วนหนึ่ งของบริการ
เพือเป็
์ อกทีจะให้
่
่ ้รบั อนุ ญาตและผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาตยอมรบั ข ้อกําหนดและเงือนไขสํ
่
สถาบันมีสท
ิ ธิเลื
ผใู ้ ช ้ทีได
าหรบั ซอฟต ์แวร ์
่
้
ของ Apple ซึงอยู่นอกเหนื อจากกระบวนการเปิ ดใช ้งานครงแรกบนอุ
ั
ปกรณ์
้
่
่
สถาบันสามารถใช ้คุณสมบัตน
ิ ี ของบริ
การได ้ ตราบใดทีสถาบั
นตกลงทีจะปฏิ
บต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดต่อไปนี ้
่
(a) ตัวแทนทีได ้รบั อนุ ญาตของสถาบันต ้องยอมรบั EULA สําหรบั ซอฟต ์แวร ์ของ
่ ้ซอฟต ์แวร ์ของ
Apple บนพอร ์ทัลเว็บของบริการก่อนจะแจกจ่ายอุปกรณ์ทได
ี่ ้รบั อนุ ญาตทีใช
่ ้รบั อนุ ญาตและผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาต
Apple ดังกล่าวให้แก่ผใู ้ ช ้ทีได
่
(b) หาก EULA สําหรบั ซอฟต ์แวร ์ของ Apple มีการเปลียนแปลง
่
่
สถาบันตกลงทีจะให้ตวั แทนทีได ้รบั อนุ ญาตของสถาบันกลับไปยังพอร ์ทัลเว็บของบริการและยอมรบั
่
EULA ดังกล่าวอย่างทันท่วงทีหลังได ้รบั แจง้ จาก Apple เพือให้
สามารถใช ้งานบริการต่อไปได ้
่
่ มทีเกี
่ ยวข
่
สถาบันรบั ทราบว่าจะไม่สามารถใช ้บริการ ตลอดจนอุปกรณ์ทได
ี ้รบั อนุ ญาตเพิมเติ
้องด ้วยเซิร ์ฟเวอร ์
MDM ของตนไดจ้ นกว่าจะยอมรบั EULA ดังกล่าว
่ ้รบั อนุ ญาตและผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาตได ้รบั EULA ดังกล่าว
(c) สถาบันมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการทําให้แน่ ใจว่าผูใ้ ช ้ทีได
่
่
่
และผูใ้ ช ้ทีได ้รบั อนุ ญาตและผูใ้ ช ้ทีผ่านการอนุ ญาตแต่ละรายทราบถึงและปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดและเงือนไขของ
EULA สําหรบั ซอฟต ์แวร ์ของ Apple และ
่ บั ผิดชอบในการขอรบั การยินยอมทังหมดที
้
(d) สถาบันตกลงทีจะร
จํ่ าเป็ นสําหรบั การใช ้งานซอฟต ์แวร ์ของ Apple
่ ้รบั อนุ ญาตและผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาต
โดยผูใ้ ช ้ทีได
2.5
การถ่ายโอนอุปกรณ์
่ ดใช ้งานการตังค่
้ าการลงทะเบียนอุปกรณ์อยู่
สถาบันต ้องไม่ขายต่ออุปกรณ์ทได
ี่ ้รบั อนุ ญาตซึงเปิ
่
และตกลงทีจะถอดถอนอุ
ปกรณ์ดงั กล่าวออกจากบริการก่อนนํ าไปขายต่อหรือถ่ายโอนไปให้บุคคลภายนอกไม่ว่ากรณี ใด
ก็ตาม
้
2.6
การซือคอนเทนต
์
การรบั คอนเทนต ์จะถูกปิ ดใช ้งานโดยอัตโนมัตภ
ิ ายในบริการนี ้
และการใช ้งานของคุณจะอยู่ภายใต ้ข ้อจํากัดของข ้อตกลงฉบับนี ้
่
้
รวมถึงข ้อกําหนดทีควบคุ
มการใช ้แอพและหนังสือในบริการ (“ข ้อกําหนดการซือคอนเทนต
์จํานวนมาก”)
่
คุณสามารถเลือกทีจะเปิ
ดให้ผด
ู ้ ูแลระบบของคุณสามารถเข ้าถึงคอนเทนต ์ผ่านทางบริการได ้
้ ผด
ด ้วยการมอบอํานาจในการซือให้
ู ้ ูแลระบบและอนุ ญาตให้เข ้าถึงคอนเทนต ์
้
่ี ้รบั อนุ ญาตโดยใช ้การกําหนดอุปกรณ์
บริการนี อนุ ญาตให้คุณจัดสรรคอนเทนต ์ไปยังอุปกรณ์ทได
่ ้รบั อนุ ญาตหรือผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาตโดยใช ้การกําหนดผูใ้ ช ้และ Apple ID
หรือจัดสรรให้แก่ผใู ้ ช ้ทีได
้
ภายใต ้ข ้อกําหนดการซือคอนเทนต
์จํานวนมากและข ้อจํากัดของขอ้ ตกลงฉบับนี ้ คุณสามารถมอบหมาย
่ ้รบั อนุ ญาตและอุปกรณ์ทได
(หรือยกเลิกและมอบหมายอีกครง)
ั้ แอพต่างๆ ให้แก่ผใู ้ ช ้ทีได
ี่ ้รบั อนุ ญาตในประเทศต่างๆ
่ แอพดังกล่าววางจําหน่ ายทั่วไปใน App Store หรืออืนใด
่
่
่ ในกรณี ของหนังสือ
ทีมี
โดยอาจมีการเปลียนแปลงได
้ทุกเมือ
่ ณมอบหมายหนังสือเล่มหนึ่ งให้แก่ผใู ้ ช ้ทีได
่ ้รบั อนุ ญาตหรือผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาตแล ้ว
คุณเข ้าใจและยอมรบั ว่าเมือคุ
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์ ้ และคุณจะไม่สามารถยกเลิกและมอบหมายหนังสือเล่มนั้นอีกครงได
้ั ้
หนังสือดังกล่าวจะไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิได
้
่
่
คุณเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวในการซือดังกล่าวและการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดทีเกียวข ้อง
่ าเนิ นการและจะยอมรบั ข ้อกําหนดทีใช
่ ้บังคับดังกล่าวในนามของผูใ้ ช ้ทีได
่ ้รบั อนุ ญาตและ
คุณยอมรบั ว่าคุณมีอํานาจทีจะดํ
่ านการอนุ ญาตของคุณ (หรือผูด้ ูแลระบบของคุณ) ในการซือและเข
้
ผูใ้ ช ้ทีผ่
้าใช ้คอนเทนต ์โดยเป็ นส่วนหนึ่ งของบริการ
คุณเข ้าใจและยอมรบั ว่าคอนเทนต ์อาจไม่มใี ห้บริการในบางประเทศหรือภูมภ
ิ าค
่
่
่ ณตังอยู
้ ่หรือรบั รองว่าคุณมีสท
์ อความสามารถในการ
คุณยินยอมทีจะไม่
ส่งออกคอนเทนต ์เพือใช
้งานนอกประเทศทีคุ
ิ ธิหรื
่
่
ส่งออกได ้ คุณยินยอมทีจะไม่
หลีกเลียงกฎหมายของประเทศใดๆ
่
่ าหนดโดยผูใ้ ห้บริการคอนเทนต ์
หรือหลีกเลียงข
้อจํากัดทีกํ
2.7
บัญชีผูด
้ ูแลระบบ
่
คุณสามารถสร ้างบัญชีผด
ู ้ ูแลระบบเพือให้
ผด
ู ้ ูแลระบบของคุณใช ้ในการจัดการกับบริการ
ภายใต ้ขีดจํากัดจํานวนบัญชีผด
ู ้ ูแลระบบที่ Apple อาจกําหนด
้ นการผสานกันระหว่างชือผู
่ ใ้ ช ้ทีไม่
่ ซากั
่
โดยบัญชีผด
ู ้ ูแลระบบเหล่านี เป็
ํ ้ นและรหัสผ่าน ซึงจะถื
อว่าคุณเป็ นเจ ้าของ
่
เมือคุณสร ้างบัญชีผด
ู ้ ูแลระบบ
์ ้งานคุณสมบัตแิ ละฟังก ์ชันการทํ
่
้
่ ณเลือกทีจะเปิ
่
บัญชีดงั กล่าวจะมีสท
ิ ธิใช
างานทังหมดของบริ
การซึงคุ
ดให้พร ้อมใช ้งาน
่
์
้
และคุณมีหน้าทีรบั ผิดชอบต่อการให้สท
ิ ธิแก่บญ
ั ชีผด
ู ้ ูแลระบบเหล่านี อย่างเหมาะสม
้
่ อมโยงกั
่
้
และต่อกิจกรรมทังหมดที
เชื
บบัญชีเหล่านี ้ (เช่น การอนุ ญาตซือคอนเทนต
์)
้ ไว ้ใช ้เข ้าถึงและจัดการบริการเพือวั
่ ตถุประสงค ์ในการจัดการบัญชีเท่า
คุณรบั ทราบและตกลงว่าบัญชีผด
ู ้ ูแลระบบเหล่านี มี
้ ณและผูด้ ูแลระบบจะไม่สามารถเข ้าถึงบัญชีผด
นั้น หากคุณลบบัญชีผด
ู ้ ูแลระบบ ทังคุ
ู ้ ูแลระบบดังกล่าวได ้อีกต่อไป
้
้
อีกทังคุณรบั ทราบและตกลงว่าการกระทํานี จะไม่
สามารถย้อนกลับได ้
่ การจัดการ
2.8
Apple ID ทีมี
่ การจัดการให้ผใู ้ ช ้ทีได
่ ้รบั อนุ ญาตของคุณเข ้าถึงและใช ้
คุณอาจสร ้าง Apple ID ทีมี
่
้
อันเป็ นส่วนหนึ งของบริการโดยเป็ นไปตามข ้อตกลงนี และเอกสารประกอบ
่
่
่ ้รบั อ
คุณมีหน้าทีรบั ผิดชอบในการตัดสินใจว่าจะเปิ ดใช ้งานคุณสมบัตแิ ละฟังก ์ชันการใช
้งานใดของบริการให้กบ
ั ผูใ้ ช ้ทีได
่ การจัดการ
นุ ญาตของคุณ รวมถึงการสร ้าง การใช ้ และการจัดการ Apple ID ทีมี
่ ้รบั การจัดการสําหรบั ให้ผใู ้ ช ้ทีได
่ ้รบั อนุ ญาตจะต ้องใช ้ข ้อมูลต่อไปนี ้
การสร ้าง Apple ID ทีได
่
่
่ าเสนอ รหัสผ่าน ทีอยู
่ ่อเี มล (สําหรบั ติดต่อ)
ซึงอาจครอบคลุมถึงข ้อมูลส่วนบุคคล โดยได ้แก่ ชือ บทบาททีนํ
และหมายเลขโทรศัพท ์
่ ้มครองความปลอดภัยของบัญชีของผูใ้ ช ้ทีได
่ ้รบั อนุ ญาตและปกป้ องความสามารถของคุณในการรีเซ็ตรหัสผ่านของ
เพือคุ
่
้ นความลับ คุณยอมรบั ทีจะปร
่
ผูใ้ ช ้ทีได ้รบั อนุ ญาตทางออนไลน์ได ้อย่างง่ายดาย คุณควรเก็บข ้อมูลนี เป็
บั ใช ้ Apple ID
่ การจัดการเฉพาะกับธุรกิจภายในของคุณหรือเพือวั
่ ตถุประสงค ์ดา้ นเทคโนโลยีข ้อมูล
ทีมี
่ ้รบั อนุ ญาตของคุณเท่านั้น คุณยอมรบั ทีจะไม่
่
และเฉพาะแก่ผใู ้ ช ้ทีได
แชร ์ ขาย ขายต่อ เช่า เช่าซือ้ ให้ยม
ื
่
่
่
่
หรือมอบการเข ้าถึง Apple ID ทีมีการจัดการแก่ผูอ้ นที
ื ไม่ใช่ผูใ้ ช ้ทีได ้รบั อนุ ญาตของคุณ คุณสามารถปิ ดใช ้งาน ระงับ
่ การจัดการ (เช่น หากผูใ้ ช ้ทีได
่ ้รบั การจัดการไม่ได ้ทํางานกับสถาบันอีกต่อไป) ในบริการได ้
หรือลบ Apple ID ทีมี
์
Apple สงวนสิทธิในการจํากัดจํานวน Apple ID
่ ้รบั การจัดการทีสามารถสร
่
่ ้รบั อนุ ญาตของคุณ
ทีได
้างได ้สําหรบั ผูใ้ ช ้ทีได
่ อมกั
่
รวมถึงจํานวนอุปกรณ์ทได
ี่ ้รบั อนุ ญาตซึงเชื
บบัญชี
่ ให้ผูด้ ูแลระบบ ผูจ้ ด
่
หากคุณจัดบริการ Apple อืนๆ
ั การ หรือเจ ้าหน้าทีของคุ
ณสามารถใช ้งาน
่
่ี อมโยงกั
่
จะถือว่าคุณยอมรบั ทีจะอนุ ญาตให้บริการ Apple ดังกล่าวจัดเก็บขอ้ มูลในบัญชีทเชื
บ Apple ID
่
่
ทีได ้รบั การจัดการของผูใ้ ช ้ทีได ้รบั อนุ ญาต และอนุ ญาตให้ Apple รวบรวม จัดเก็บ
่ อมโยงกั
่
่ ้รบั อนุ ญาตของคุณ
และดําเนิ นการกับข ้อมูลดังกล่าวได ้ซึงเชื
บการใช ้บริการ Apple ของคุณและ/หรือผูใ้ ช ้ทีได
่
่
่ งคับใช ้ทัง้
คุณมีหน้าทีรบั ผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ ใจว่าคุณและผูใ้ ช ้ทีไดร้ บั อนุ ญาตของคุณปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายทีบั
่
หมดสําหรบั Apple ID ทีได ้รบั การจัดการแต่ละรายการโดยอิงตามบริการ Apple
่ ณอนุ ญาตให้ผูใ้ ช ้ทีได
่ ้รบั อนุ ญาตเข ้าถึงได ้ หากผูด้ ูแลระบบ ผูจ้ ด
่
ทีคุ
ั การ หรือเจ ้าหน้าทีของคุ
ณเข ้าถึงซอฟต ์แวร ์ของ
่
Apple บางรายการ Apple อาจแจ ้งให้ผูใ้ ช ้ทีได ้รบั อนุ ญาตของคุณทราบถึงการใช ้ซอฟต ์แวร ์ของ Apple ดังกล่าว
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่ ร ับอนุ ญาตและผู ใ้ ช้ทผ่
2.9
นิ ตบ
ิ ุคคลทีได้
ี่ านการอนุ ญาต
้
ภายใต ้ข ้อกําหนดของข ้อตกลงฉบับนี
่ ้รบั อนุ ญาตและผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาตสามารถเข ้าถึงบริการภายใต ้บัญชีของคุณได ้
นิ ตบ
ิ ุคคลทีได
่ การจัดการ (เว ้นแต่จะได ้รบั อนุ ญาตจาก Apple
โดยยกเวน้ การใช ้และปรบั ใช ้ Apple ID ทีมี
แบบแยกต่างหากเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรล่วงหน้า)
้
่ ้รบั อนุ ญาตและผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาต
คุณมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบควบคุมการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อตกลงนี ของนิ
ตบ
ิ ุคคลทีได
และคุณต ้องรบั ผิดชอบต่อ Apple
่ ้รบั อนุ ญาตและผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาตของคุณละเมิดข ้อตกลงนี ้ หากคุณ
โดยตรงหากนิ ตบ
ิ ุคคลทีได
่
่ ปกรณ์แบรนด ์ Apple
(หรือผูใ้ ห้บริการทีดําเนิ นการในนามของคุณ) เพิมอุ
่ นของนิ ตบ
่ ้รบั อนุ ญาต จะถือว่าคุณแสดงและรบั ประกันแก่ Apple
ไปยังบริการทีเป็
ิ ุคคลทีได
่ ้รบั อนุ ญาตดังกล่าวอนุ ญาตให้คุณเพิมอุ
่ ปกรณ์นั้นๆ คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์น้นได
ว่านิ ตบ
ิ ุคคลทีได
ั
้
่
่
่
และคุณมีอํานาจทีจะยอมรบั EULA ในนามของนิ ตบ
ิ ุคคลทีได ้รบั อนุ ญาต (และผูใ้ ช ้ทีผ่านการอนุ ญาต หากมี) Apple
์
่
่
่ ้รบั อนุ
สงวนสิทธิในการจํ
ากัดขอบเขตของคุณสมบัตห
ิ รือฟังก ์ชันการทํ
างานของบริการทีสถาบั
นแบ่งสรรให้นิตบ
ิ ุคคลทีได
่ านการอนุ ญาต) ของตนเข ้าถึงหรือใช ้งานได ้
ญาต (หรือผูใ้ ช ้ทีผ่
่ ้รบั อนุ ญาตหรือผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาตใดๆ ออกจากบัญชีของคุณได ้ทุกเมือ
่
และขอให้คุณลบนิ ตบ
ิ ุคคลทีได
ตามดุลยพินิจของ Apple แต่เพียงผูเ้ ดียว
2.10
การอัพเดทข้อมู ล ไม่รองร ับหรือบํารุงร ักษา
่
Apple สามารถขยาย พัฒนา ระงับ ยุติ หรือเปลียนแปลงบริ
การ (หรือส่วนใดๆ ของบริการ)
่
่
้
่
ทีมอบให้ในทีนี ได ้ทุกเมือโดยไม่ต ้องแจ ้งล่วงหน้า และ Apple
์ งกล่าว Apple จะไม่มห
่ ้องมอบการอัพเดทข ้อมูลใดๆ
จะไม่ต ้องรบั ผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกจากการใช ้สิทธิดั
ี น้าทีต
ของบริการให้แก่สถาบัน หาก Apple มีการอัพเดทข ้อมูลให้ใช ้งาน
้ ผลบังคับใช ้ต่อการอัพเดทข ้อมูลดังกล่าว
ข ้อกําหนดของข ้อตกลงนี จะมี
่
้ ถอ
เว ้นแต่การอัพเดทข ้อมูลจะมีข ้อตกลงฉบับแยกให้มาด ้วย ซึงในกรณี
นีให้
ื ตามข ้อกําหนดของข ้อตกลงดังกล่าว
้
่
่
หากมีการอัพเดทข ้อมูลให้ใช ้งาน การอัพเดทนันอาจมีคุณสมบัติ บริการ หรือฟังก ์ชันการทํ
างานทีแตกต่
างจากในบริการ
่
่
Apple ไม่มห
ี น้าทีต ้องมอบการบํารุงรกั ษา บริการช่วยเหลือทางเทคนิ ค หรือบริการช่วยเหลืออืนๆ สําหรบั บริการนี ้
่ นบุคคลภายนอก
2.11
ผู ใ้ ห้บริการทีเป็
่ ใ้ ห้บริการดังกล่าวเขา้ ถึงและใช ้งานบริการในนามของคุณและปฏิบต
คุณได ้รบั อนุ ญาตให้ใช ้ผูใ้ ห้บริการเฉพาะเมือผู
ั ต
ิ ามข ้
้
อกําหนดเหล่านี
รวมถึงต ้องทําข ้อตกลงผูกพันเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรระหว่างคุณกับผูใ้ ห้บริการโดยมีข ้อกําหนดทีจํ่ ากัดและปกป้ อง Apple
่ ในทีนี
่ ้ การกระทําใดๆ
ทัดเทียมกับข ้อกําหนดทีระบุ
่
่ ยวข
่
้
้ อเป็ นการกระทําทีดํ
่ าเนิ นก
ทีดําเนิ นการโดยผูใ้ ห้บริการดังกล่าวซึงเกี
้องกับบริการและ/หรือเกิดขึนจากข
้อตกลงนี จะถื
่
้
ารโดยคุณ และคุณ (เพิมเติมจากผูใ้ ห้บริการ) ต ้องรบั ผิดชอบการกระทํา (หรือการไม่กระทําใดๆ) ดังกล่าวทังหมดแก่
่ี การดําเนิ นการหรือไม่ดําเนิ นการใดๆ
Apple ในกรณี ทมี
่
้ อทําให้เกิดความเสียหายใดๆ Apple
โดยผูใ้ ห้บริการทีจะทําให้เกิดการละเมิดข ้อกําหนดการบริการนี หรื
์
่
ขอสงวนสิทธิในการสังให้คุณยุตก
ิ ารใช ้ผูใ้ ห้บริการดังกล่าว

3.

ภาระผู กพันของสถาบัน

สถาบันรบั รองและรบั ประกันว่า:
่ ้รบั อนุ ญาตของสถาบันมีสท
์
้
(a) ตัวแทนทีได
ิ ธิและอํ
านาจในการเข ้าร่วมในข ้อตกลงนี ในนามของสถาบั
น
์
และมีสท
ิ ธิและอํานาจในการกระทําการผูกพันทางกฎหมายระหว่างสถาบันกับข ้อกําหนดและภาระผูกพันของข ้อตกลงนี ้
้
่
่ ้รบั อนุ ญาตหรือผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาตของสถาบัน)
(b) ข ้อมูลทังหมดที
สถาบั
นมอบให้ Apple (หรือผูใ้ ช ้ทีได
่ อมโยงกั
่
่ นปัจจุบน
ซึงเชื
บข ้อตกลงนี ้ (รวมถึงซอฟต ์แวร ์ของ Apple) จะเป็ นข ้อมูลทีเป็
ั เป็ นความจริง ถูกต ้อง
้
่ ้อมูลทีสถาบั
่
มีหลักฐานรองรบั และครบสมบูรณ์ อีกทังทางสถาบันจะแจง้ ให้ Apple ทราบทันทีเมือข
นมอบให้ Apple
่
มีการเปลียนแปลง
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(c) สถาบันจะติดตามตรวจสอบและรบั ผิดชอบการใช ้บริการ
้
่ ้รบั อนุ ญาต ผูด้ ูแลระบบ ผูใ้ ห้บริการ ผูใ้ ช ้ทีได
่ ้รบั อนุ ญาต
และการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดของข ้อตกลงนี ของตั
วแทนทีได
่
่
ผูใ้ ช ้ทีผ่านการอนุ ญาต และนิ ตบ
ิ ุคคลทีได ้รบั อนุ ญาต
่ ดขึน้
(d) สถาบันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อค่าใช ้จ่าย รายจ่าย ความสูญเสียและความรบั ผิดทีเกิ
่ าเนิ นการโดยสถาบัน ตัวแทนทีได
่ ้รบั อนุ ญาตของสถาบัน ผูด้ ูแลระบบ ผูใ้ ห้บริการ
ตลอดจนกิจกรรมทีดํ
่ ้รบั อนุ ญาต ผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาต นิ ตบ
่ ้รบั อนุ ญาต และอุปกรณ์ทได
ผูใ้ ช ้ทีได
ิ ุคคลทีได
ี่ ้รบั อนุ ญาตของสถาบัน
่ อมโยงกั
่
ซึงเชื
บบริการ
่ เพียงผูเ้ ดียวในการตรวจสอบการปฏิบต
(e) สถาบันเป็ นผูร้ บั ผิดชอบและมีภาระหน้าทีแต่
ั ต
ิ ามกฎหมายความเป็ นส่วนตัว
้
่ นที่ 27
และการปกป้ องข ้อมูลทังหมด (อาทิ ข ้อบังคับ (EU) 2016/679 ของรฐั สภายุโรปและคณะกรรมการเมือวั

เมษายน 2016
่
่
่
่
ซึงระบุ
เกียวกั
บการคุ ้มครองบุคคลธรรมดาเรืองการดํ
าเนิ นการข ้อมูลส่วนบุคคลและการเคลือนย้
ายข ้อมูลดังกล่าวอย่างเส
่
่
รี รวมถึงยกเลิกคําสัง 95/46/EC (“GDPR”)) เกียวกับการใช ้บริการและการใช ้หรือการเก็บรวบรวมข ้อมูล
รวมถึงข ้อมูลส่วนบุคคล และข ้อมูลผ่านทางบริการ
่ ยวข
่
(f) สถาบันมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบกิจกรรมของสถาบันทีเกี
้องกับข ้อมูลส่วนบุคคล (อาทิ การคุ ้มครอง ติดตามตรวจสอบ
่ เหมาะสม เป็ นต ้น) และ
และจํากัดการเข ้าถึงข ้อมูลส่วนบุคคล การป้ องกันและจัดการกับกิจกรรมทีไม่
่ ในข ้อตกลงนี ้
(g) สถาบันจะปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดของและรบั ผิดชอบต่อภาระผูกพันของสถาบันตามทีระบุ

4.

่
การเปลียนแปลงข้
อกําหนดการบริการหรือเงื่อนไข

5.

การชดใช้ค่าเสียหาย

่
่
้ ้ทุกเมือ
่ ซึงเพื
่ อให้
่ สามารถใช ้บริการต่อไปได ้
Apple สามารถเปลียนแปลงบริ
การหรือเปลียนข
อ้ กําหนดของข ้อตกลงนี ได
่
่
สถาบันต ้องดําเนิ นการผ่านตัวแทนทีได ้รบั อนุ ญาตของตนในการยอมรบั และตกลงต่อข ้อกําหนดหรือเงือนไขใหม่
ของข ้อ
้
่
่
ตกลงนี หากคุณไม่ยอมรบั ข ้อกําหนดหรือเงือนไขใหม่หรือส่วนใดส่วนหนึ ง Apple
จะระงับหรือบอกเลิกการใช ้งานบริการของคุณ
คุณตกลงว่าการยอมรบั ข ้อกําหนดของข ้อตกลงใหม่ดงั กล่าวของคุณอาจเป็ นการแสดงออกทางอิเล็กทรอนิ กส ์
่
่
่ องหรือการคลิกปุ่ ม “ยอมรบั ” หรือปุ่ มทีคล
่ ้ายกัน
ซึงรวมถึ
งแต่ไม่จํากัดเพียงการทําเครืองหมายที
กล่
่
่ ้บังคับ คุณตกลงทีจะชดใช
่
ภายใต ้ขอบเขตทีสามารถทํ
าได ้ตามกฎหมายทีใช
้ค่าเสียหายและปกป้ อง Apple
่ คําขอจาก Apple คุณจะแก ้ต่างให้ Apple ตลอดจนผูบ้ ริหาร เจ ้าหน้าที่ พนักงาน บริษท
รวมถึงเมือมี
ั ในเครือ
่
่
้
ผูร้ บั จ ้างอิสระ และตัวแทนทีได ้รบั อนุ ญาตของ Apple (ต่อไปในทีนี จะเรียกแต่ละรายว่า “ฝ่ ายของ Apple
่ ้รบั การชดใช ้”) จากข ้อเรียกร ้อง ความสูญเสีย ความรบั ผิด ความเสียหาย รายจ่ายและค่าใช ้จ่าย
ทีได
่ ดจากฝ่ ายของ Apple
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงค่าทนายความและค่าใช ้จ่ายในศาล (เรียกโดยรวมว่า “ความสูญเสีย”) ทีเกิ
่
้
่
่
้
่
ทีได ้รบั การชดใช ้ และเกิดขึนจากหรือเกียวข ้องกับสิงใดๆ ต่อไปนี (a) การทีคุณฝ่ าฝื นใบรบั รอง สัญญา ภาระผูกพัน
่
การรบั รอง หรือการรบั ประกันทีกระทํ
าในข ้อตกลงนี ้ (b) การใช ้บริการของคุณ
่ ้รบั อนุ ญาต ผูใ้ ช ้ทีผ่
่ านการอนุ ญาต
(รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการใช ้งานของผูใ้ ห้บริการ ผูด้ ูแลระบบ ผูใ้ ช ้ทีได
่
และ/หรือนิ ตบ
ิ ุคคลทีได ้รบั อนุ ญาตของคุณ) (c) ข ้อเรียกร ้องใดๆ
่
่
ซึงรวมถึ
งแต่ไม่จํากัดเพียงข ้อเรียกร ้องของผูใ้ ช ้ปลายทางเกียวกั
บการใช ้งาน การแจกจ่าย
่ ากับอุปกรณ์ทได
่ี ้รบั อนุ ญาต การตังค่
้ าการลงทะเบียนอุปกรณ์ และ/หรือเซิร ์ฟเวอร ์ MDM
หรือการจัดการของคุณทีทํ
่
(d) ข ้อเรียกร ้องใดๆ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข ้อเรียกร ้องของผูใ้ ช ้ปลายทางเกียวกั
บการกําหนดสิทธิ ์ การจัดการ
่
่
และ/หรือการใช ้อุปกรณ์ทได
ี ้รบั อนุ ญาต บัญชีผูด้ ูแลระบบ Apple ID ทีมีการจัดการ
่ ้รบั สิทธิอนุ
์ ญาตหรือซือผ่
้ านบริการ และ/หรือการใช ้งานบริการแบบอืนใด
่
หรือคอนเทนต ์ทีได
และ/หรือ
่
่
(e) ข ้อเรียกร ้องใดๆ เกียวกับการใช ้งานหรือการจัดการของคุณทีทํากับข ้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่ากรณี ใดๆ
่ งผลกระทบต่อสิทธิของ
์
คุณต ้องไม่เข ้าร่วมการทําข ้อตกลงหรือเฉกเช่นข ้อตกลงใดๆ กับบุคคลภายนอกทีส่
่ ้รบั การชดใช ้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม
Apple หรือผูกพัน Apple หรือฝ่ ายของ Apple ทีได
โดยไม่ได ้รบั การยินยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรล่วงหน้าจาก Apple

ข้อตกลง Apple Business Manager

หน้า 8

6.

ระยะเวลาและการบอกเลิก

7.

์
ข้อสงวนสิทธิการร
ับประกัน

้
่ ้นนับจากวันทีคุ
่ ณยอมรบั ข ้อตกลงนี เป็
้ นครงแรกในบริ
้ั
ระยะเวลาของข ้อตกลงนี จะเริ
มต
การ
่
่
่
และขยายเป็ นระยะเวลาเริมต ้นนานหนึ ง (1) ปี ต่อจากวันที Apple เปิ ดใช ้งานบัญชีบริการของคุณเป็ นครงแรก
ั้
้
่
้
หลังจากนัน เมือคุณปฏิบต
ั ต
ิ ามขอ้ กําหนดของข ้อตกลงนี
้
ระยะเวลาของข ้อตกลงนี จะได
้รบั การต่ออายุโดยอัตโนมัตเิ ป็ นระยะเวลาหนึ่ ง (1) ปี ต่อเนื่ อง
้
้ ้ตามความสะดวก
เว ้นแต่ข ้อตกลงจะถูกบอกเลิกก่อนตามข ้อตกลงนี ้ ทังสองฝ่
ายสามารถบอกเลิกข ้อตกลงนี ได
ไม่ว่าจะด ้วยเหตุผลใดหรือโดยปราศจากเหตุผล โดยจะมีผลใน 30
วันนับจากแจ ้งให้อก
ี ฝ่ ายหนึ่ งทราบเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรว่าประสงค ์จะบอกเลิก
หากคุณไม่ปฏิบต
ั ิ หรือ Apple สงสัยว่าคุณไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดใดๆ ในข ้อตกลงนี ้ Apple สามารถใช ้ดุลยพินิจของ
้
Apple แต่เพียงผูเ้ ดียวโดยไม่ต ้องแจ ้งคุณล่วงหน้าในการ (a) บอกเลิกข ้อตกลงนี และ/หรื
อบัญชีของคุณ และ/หรือ
้
์
่
(b) ระงับหรือปิ ดกันไม่ให้เข ้าถึงบริการ (หรือส่วนใดๆ ของบริการ) Apple สงวนสิทธิในการเปลี
ยนแปลง
ระงับ
่
หรือยุตบ
ิ ริการ (หรือส่วนใดๆ หรือคอนเทนต ์ของบริการ) ได ้ทุกเมือโดยไม่
ต ้องแจง้ ล่วงหน้า และ
์ งกล่าว อีกทัง้
Apple จะไม่ต ้องรบั ผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกจากการใช ้สิทธิดั
้
์
Apple สามารถบอกเลิกข ้อตกลงนี หรือระงับสิทธิของคุณในการใช ้บริการได ้
่ ในส่วนที่ 4 คุณรบั ทราบและตกลงว่าคุณจะไม่สามารถเข ้าถึงบริ
หากคุณไม่ยอมรบั ข ้อกําหนดใหม่ของข ้อตกลงตามทีระบุ
่
การได ้เมือมีการหมดอายุหรือการบอกเลิกของข ้อตกลงนี ้ และ Apple
์
่ ณ ผูด้ ูแลระบบของคุณ ผูใ้ ช ้ทีได
่ ้รบั อนุ ญาต นิ ตบ
่ ้รบั อนุ ญาต
สงวนสิทธิในการระงั
บการเข ้าถึงหรือลบข ้อมูลทีคุ
ิ ุคคลทีได
่ านการอนุ ญาตจัดเก็บไว ้ผ่านการใช ้งานบริการ คุณควรอ่านเอกสารประกอบก่อนใช ้ส่วนใดๆ
หรือผูใ้ ช ้ทีผ่
้ เมื
้ อ
่ Apple ใช ้สิทธิดั
์ งกล่าว Apple
ของบริการและสํารองข ้อมูลของคุณไว ้ตามความเหมาะสม ทังนี
จะไม่ต ้องรบั ผิดหรือรบั ผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอก หรือต่อความเสียหายใดๆ
่ นผลหรือเกิดขึนจากการบอกเลิ
้
ทีเป็
กหรือการระงับนั้น
้
้ กยกเลิก ส่วนที่ 1, ประโยคทีสองของส่
่
ข ้อกําหนดต่อไปนี จะยังคงบังคับใช ้ต่อไปแมว้ ่าข ้อตกลงนี จะถู
วนที่ 2.9, ส่วนที่
่
่
่
่
่
่
่
2.10, ประโยคทีสองของส่วนที 2.11, ส่วนที 3, ส่วนที 5, ย่อหน้าทีสองของส่วนที 6, และส่วนที 7, 8, 9 และ 10

่
่ ้บังคับ
คุณรบั ทราบและตกลงอย่างชัดเจนว่าภายใตข
้ อบเขตทีสามารถทํ
าได ้ตามกฎหมายทีใช
่
่
การใช ้หรือการไม่สามารถใช ้บริการหรือเครืองมือหรือคุณสมบัตห
ิ รือฟังก ์ชันการทํางานใดๆ
่ ้าถึงด ้วยหรือผ่านบริการเป็ นความเสียงของคุ
่
ทีเข
ณแต่เพียงผูเ้ ดียว และความพึงพอใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ
่
้ น้
ความถูกต ้อง และการทํางานถือเป็ นความเสียงของคุ
ณเองทังสิ
่
่ ้บังคับ บริการนี จั
้ ดหาให้ “ตามสภาพ” และ “ตามทีมี
่ อยู”่
ภายใต ้ขอบเขตทีสามารถทํ
าได ้ตามกฎหมายทีใช
้
่ ้ Apple ตลอดจนผูบ้ ริหาร
พร ้อมกับข ้อบกพร่องทังหมดและโดยไม่
ได ้อยู่ในการรบั ประกันในทุกรูปแบบ และในทีนี
่
่
์
เจ ้าหน้าที พนักงาน ผูถ้ อ
ื หุน้ ตัวแทนทีได ้รบั อนุ ญาต ตัวแทน ผูร้ บั เหมา ตัวแทนจําหน่ าย หรือผูอ้ นุ ญาตให้ใช ้สิทธิของ
่
่
Apple (รวมเรียกว่า “Apple” เพือวัตถุประสงค ์ในส่วนที 7 และ 8)
่
้
่ ยวข
่
้
ขอปฏิเสธการรบั ประกันและเงือนไขทั
งหมดที
เกี
อ้ งกับบริการ ทังโดยชั
ดแจง้ โดยนัย หรือตามกฎหมาย
่
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการรบั ประกันโดยนัย และ/หรือเงือนไขความสามารถทางการค ้า ความพึงพอใจในคุณภาพ
ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค ์เฉพาะ ความแม่นยํา ความเพลิดเพลินโดยสงบ ชือ่
์
และการไม่ละเมิดสิทธิของบุ
คคลภายนอก
Apple ไม่ยน
ื ยัน รบั รอง หรือรบั ประกันว่าจะไม่มก
ี ารรบกวนการใช ้งานของคุณหรือความพึงพอใจในบริการ
่
่
ว่าคุณสมบัตห
ิ รือฟังก ์ชันการทํางานทีมีอยู่ในบริการ หรือบริการต่างๆ
่ าเนิ นการหรือจัดหาให้โดยบริการจะตรงตามความต ้องการของคุณจะมีความปลอดภัย
ทีดํ
และการใช ้งานของคุณหรือการดําเนิ นงานของบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข ้อผิดพลาดหรือข ้อบกพร่อง
่ อยู่จะได ้รบั การแก ้ไข ว่าบริการจะมีให้ใช ้งานต่อไป
ว่าข ้อบกพร่องหรือข ้อผิดพลาดทีมี
่ คอนเทนต ์
ว่าบริการจะมีความสามารถหรือทํางานได ้โดยไม่ต ้องใช ้ซอฟต ์แวร ์ของบุคคลภายนอก แอพพลิเคชัน
่
หรือบริการของบุคคลภายนอก หรือผลิตภัณฑ ์หรือบริการอืนใดของ
Apple
่
หรือข ้อมูลทีจัดเก็บหรือส่งผ่านบริการจะไม่สูญหาย ขัดข ้อง เสียหาย ถูกจู่โจม ถูกแฮ็ก ถูกรบกวน
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่
้ั
หรือมีการบุกรุกความปลอดภัยอืนใด
คุณยอมรบั ว่า Apple สามารถถอนบริการออกอย่างไม่มก
ี าํ หนดเวลาเป็ นครงคราว
่
่
หรือเปลียนแปลง ระงับ ยุติ หรือยกเลิกบริการได ้ทุกเมือโดยไม่ต ้องแจ ้งให้คณ
ุ ทราบล่วงหน้า
้ ณรบั ทราบว่าบริการไม่ได ้จัดเตรียมไว ้สําหรบั หรือมีความเหมาะสมทีจะนํ
่ าไปใช ้ในสถานการณ์หรือสภาพแว
นอกจากนี คุ
่
ดล ้อมทีมีความล ้มเหลวหรือความล่าช ้า
่ จ้ ากหรือผ่านบริการทีอาจทํ
่
หรือข ้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต ้องของคอนเทนต ์หรือข ้อมูลทีได
าให้เกิดการสูญเสียชีวต
ิ
่
การบาดเจ็บของบุคคล หรือความเสียหายทางกายภาพหรือสภาพแวดล ้อมทีร ้ายแรง
่
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการดําเนิ นงานของโรงงานนิ วเคลียร ์ ระบบการสํารวจหรือสือสารอากาศยาน
ระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ ระบบช่วยชีวต
ิ หรืออาวุธ
้
่ ้รบั อนุ ญาตจาก Apple
การให้ข ้อมูลหรือคําแนะนํ าทังโดยวาจาหรื
อเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรของ Apple หรือตัวแทนทีได
่
้
ไม่ถอ
ื เป็ นการรบั ประกันใดๆ ทีไม่ได ้ระบุอย่างชัดเจนในข ้อตกลงนี หากพิสูจน์แล ้วว่าบริการมีความบกพร่อง
้
คุณจะรบั ผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการบํารุงรกั ษา การซ่อม หรือการแก ้ไขทีจํ่ าเป็ นทังหมด

8.

ข้อจํากัดความร ับผิด

9.

ความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมู ล

่
่ ้บังคับ ในทุกกรณี Apple
ภายใต ้ขอบเขตทีสามารถทํ
าได ้ตามกฎหมายทีใช
จะไม่รบั ผิดต่อการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเสียหายโดยอุบต
ั เิ หตุ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ ้อม
่ นผลตามมาทังหมด
้
หรือความเสียหายทีเป็
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความเสียหายต่อการสูญเสียกําไร
ความเสียหายหรือการสูญหายของข ้อมูล การไม่สามารถส่งหรือรบั ข ้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ
่ ทีเกิ
่ ดจากข ้อตกลงนี และ/หรื
้
หรือความเสียหายหรือการขาดทุนทางการค ้าอืนๆ
อการใช ้หรือไม่สามารถใช ้บริการได ้
่
้ ตาม โดยไม่คํานึ งถึงทฤษฎีความรบั ผิด
แมว้ ่า Apple จะได ้รบั แจง้ หรือรบั ทราบถึงความเสียหายดังกล่าวทีอาจเกิดขึนก็
่
่
้ ตาม
(สัญญา การละเมิด หรืออืนๆ)
และแมว้ ่า Apple จะได ้รบั แจ ้งให้ทราบถึงความเสียหายดังกล่าวทีอาจเกิ
ดขึนก็
้
Apple ไม่มค
ี วามรบั ผิดโดยรวมต่อความเสียหายทังหมด
่
่ ้บังคับได ้กําหนดไว ้ในกรณี ทเกี
่
(นอกเหนื อจากทีกฎหมายที
ใช
ี่ ยวข
้องกับการบาดเจ็บส่วนบุคคล)
่ นไปกว่าจํานวนห้าสิบดอลลาร ์ ($50.00)
ทีเกิ
่ ไว ้ข ้างต ้นจะไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค ์ทีจํ่ าเป็ น
ข ้อจํากัดดังกล่าวข ้างต ้นจะมีผลบังคับใช ้แมว้ ่าการแก ้ไขเยียวยาทีระบุ

9.1
การเปิ ดเผยและการใช้ขอ
้ มู ลส่วนบุคคล
ภายใต ้ข ้อตกลงนี ้ Apple
่ าหน้าทีเป็
่ นผูป้ ระมวลผลข ้อมูลในนามของคุณอาจได ้รบั หรือมีสท
์ ้าถึงข ้อมูลส่วนบุคคลหากคุณมอบข ้อมูลดังกล่
ซึงทํ
ิ ธิเข
้
าว การเข ้าร่วมข ้อตกลงนี จะถือว่าคุณกําหนดให้ Apple
้
่ งคับใช ้
ประมวลผลและใช ้ข ้อมูลส่วนบุคคลนี ในการมอบและดู
แลบริการตามกฎหมายทีบั
่ ้กําหนดไว ้ผ่านการใช ้บริการ (อาทิ คําแนะนํ าดังทีได
่ ้กําหนดไว ้ผ่านการใช ้บริการ)
คําแนะนํ าของคุณดังทีได
่
่ ณกําหนดซึง่ Apple ยอมรบั และรบั ทราบเป็ นลายลักษณ์อก
และคําแนะนํ าแบบลายลักษณ์อก
ั ษรอืนใดก็
ตามทีคุ
ั ษร
Apple จะปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าดังกล่าว หากมี เว ้นแต่จะขัดต่อกฎหมาย ซึง่ Apple
่ าการประมวลผลข ้อมูลส่วนบุคคลนั้น
จะแจ ้งให้คุณทราบก่อนทีจะทํ
(เว ้นแต่จะกฎหมายจะห้ามไม่ให้แจง้ ให้คุณทราบเนื่ องจากคํานึ งถึงประโยชน์ของส่วนรวม) Apple
่
่ ยวข
่
จะมอบข ้อมูลส่วนบุคคลแก่ผูใ้ ห้บริการทีมอบบริ
การให้ Apple ในส่วนทีเกี
้องกับการบริการ (“ผูป้ ฏิบต
ั งิ านย่อย”)
้
่ ในคําจํากัดความของ “Apple” เป็ นผูป้ ฏิบต
คุณอนุ ญาตให้ Apple ใช ้หน่ วยงานของ Apple ทังหมดดั
งทีระบุ
ั งิ านย่อย
่
และใช ้ผูป้ ฏิบต
ั งิ านย่อยอืนๆ
่
โดยมีเงือนไขว่
าผูป้ ฏิบต
ั งิ านย่อยดังกล่าวมีข ้อผูกมัดตามสัญญากับข ้อผูกพันด ้านการปกป้ องข ้อมูล
่
่ ป้ ฏิบต
ซึงปกป้
องทัดเทียมกับข ้อกําหนดในข ้อตกลงนี ้ โดยคุณสามารถขอรบั รายชือผู
ั งิ านย่อยได ้ หากกฎหมายกําหนด
่
Apple อาจเปิ ดเผยข ้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับคุณหาก Apple
่
เห็นว่าการเปิ ดเผยข ้อมูลนั้นมีความจําเป็ นตามสมควรต่อการบังคับใช ้ข ้อกําหนดและเงือนไขของ
Apple
่
่ี การปรบั โครงสร ้างองค ์กร การควบรวมบริษท
หรือเพือปกป้
องการปฏิบต
ั งิ านหรือผูใ้ ช ้ของ Apple นอกจากนี ้ ในกรณี ทมี
ั
้
่
่
่
หรือการขายกิจการ Apple อาจถ่ายโอนข ้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และทังหมดทีคุณมอบไว ้ไปยังฝ่ ายทีเกียวข ้อง
้ ไดน้ ํ าไปใช ้กับแนวปฏิบต
ข ้อตกลงการเปิ ดเผยฉบับนี ไม่
ั ใิ นการเก็บรวบรวมข ้อมูลของคอนเทนต ์ใดๆ
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(รวมถึงแอพของบุคคลภายนอก) คุณควรศึกษาข ้อกําหนด นโยบาย
่ อหรื
้ อดาวน์โหลดคอนเทนต ์เพือเป็
่ นส่วนหนึ่ งของบริการ ในกรณี ท่ี
และแนวปฏิบต
ั ข
ิ องคอนเทนต ์ดังกล่าวก่อนทีจะซื
่
Apple ได ้รบั คําขอจากบุคคลภายนอกซึงขอรบั ข ้อมูลส่วนบุคคล (“คําขอจากบุคคลภายนอก”) Apple
่
จะแจ ้งให้คุณทราบว่าได ้รบั คําขอจากบุคคลภายนอกดังกล่าวเท่าขอบเขตทีสามารถทํ
าได ้ตามกฎหมาย
และแจง้ ผูข
้ อให้ชแจงคุ
ี้
ณถึงคําขอจากบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณต ้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตอบกลับคําขอดังกล่าว
เว ้นแต่จะกําหนดโดยกฎหมายหรือคําขอจากบุคคลภายนอก
9.2
เหตุการณ์ดา้ นข้อมู ล
่
หาก Apple ทราบว่าข ้อมูลส่วนบุคคลถูกเปลียนแปลง
ลบ
่
หรือสูญหายอันเนื องจากมีการเข ้าถึงบริการโดยไม่ได ้รบั อนุ ญาต (“เหตุการณ์ด ้านข ้อมูล”)
Apple จะแจ ้งแก่สถาบันโดยไม่ล่าช ้าเกินควรหากกฎหมายกําหนด
และจะดําเนิ นการอย่างเหมาะสมในการลดอันตรายและดูแลความปลอดภัยให้ข ้อมูลดังกล่าว
การแจ ้งเตือนหรือตอบรบั ของ Apple ต่อเหตุการณ์ด ้านข ้อมูลจะไม่ตค
ี วามว่าเป็ นการรบั รู ้โดย
่
Apple ถึงความรบั ผิดชอบหรือความรบั ผิดทางกฎหมายเกียวข
้องกับเหตุการณ์ด ้านข ้อมูล
ทางสถาบันมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายการแจ ้งเตือนเหตุการณ์ทมี
ี่ ผลบังคับใช ้และทําตามภาระผูกพัน
่
่
ของบุคคลภายนอกทีเกียวขอ้ งกับเหตุการณ์ด ้านข ้อมูล Apple
้
่
่ ่ภายใตข
จะไม่เข ้าถึงเนื อหาของข
้อมูลส่วนบุคคลเพือระบุ
ข ้อมูลทีอยู
้ อ้ กําหนดทางกฎหมายใดๆ
้
9.3
ขันตอนความปลอดภั
ยและการปฏิบต
ั ต
ิ าม
่ าการถ่ายโอน ดําเนิ นการ
Apple จะใช ้มาตรการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในการปกป้ องข ้อมูลส่วนบุคคลขณะทีทํ
่
้
้
่
่
และจัดเก็บข ้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็ นส่วนหนึ งของบริการ ทังนี เพือเป็ นส่วนหนึ งของมาตรการนี ้ Apple
้ เก็
่ บอยู่และกําลังถ่ายโอน
จะใช ้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิ ชย ์ในการเข ้ารหัสข ้อมูลส่วนบุคคลทังที
่ อเนื่ องของบริการ
ตรวจสอบดูแลการรกั ษาความลับ ความถูกต ้อง ความพร ้อมใช ้งาน และความยืดหยุ่นทีต่
่
่
กู ้คืนความพร ้อมใช ้งานของข ้อมูลส่วนบุคคลภายในเวลาทีเหมาะสมในกรณี ทเกิ
ี ดปัญหา และทดสอบ ประเมิน
้
่
่
และวัดผลประสิทธิภาพการทํางานของมาตรการดังกล่าว Apple จะดําเนิ นขันตอนที
เหมาะสมเพื
อให้
แน่ ใจว่าพนักงาน
้
ผูร้ บั เหมา และผูป้ ฏิบต
ั งิ านย่อยของตนทําตามขันตอนความปลอดภั
ย และ Apple
่ ร้ บั อนุ ญาตให้ดําเนิ นการกับข ้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะปฏิบต
่ งคับใช ้เกียว
่
จะตรวจสอบให้แน่ ใจว่าทุกคนทีได
ั ต
ิ ามกฎหมายทีบั
่
่
กับการรกั ษาความลับและความปลอดภัยของข ้อมูลส่วนบุคคลในส่วนทีเกียวกับบริการ
่ านการเข ้ารหัสจะได ้รบั การจัดเก็บตามดุลยพินิจทางภูมศ
ข ้อมูลส่วนบุคคลทีผ่
ิ าสตร ์ของ Apple ตราบใดที่ Apple
่
ทําหน้าทีเป็ นผูป้ ระมวลผลข ้อมูล Apple จะให้ความช่วยเหลือคุณในการปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดต่อไปนี ้ ถ ้ามี (a) มาตรา
่
28 ของ GDPR (โดยการอนุ ญาตให้และส่งเสริมการตรวจสอบ โดยมีเงือนไขว่าใบรบั รอง ISO 27001 และ
ISO 27018 ของ Apple นั้นเพียงพอสําหรบั วัตถุประสงค ์ทีจํ่ าเป็ นของตรวจสอบ) (b) มาตรา 32 ของ GDPR
้
่ ในส่วนที่ 9.3 นี ้ และเก็บรกั ษาใบรบั รอง ISO 27001 และ
(โดยการดําเนิ นการตามขันตอนความปลอดภั
ยทีระบุ
่
่ ยวข
่
ISO 27018) (c) มาตรา 33 และ 34 ของ GDPR หรือภาระผูกพันอืนใดที
เกี
้องภายใต ้กฎหมาย
(โดยการให้ความช่วยเหลือคุณดว้ ยการแจ ้งเตือนถึงเหตุการณ์ด ้านข ้อมูลไปยังหน่ วยงานกํากับดูแลหรือเจ ้าของข ้อมูล)
(d) ตามกฎหมาย
่ าเนิ น
สถาบันจะต ้องทําการประเมินผลกระทบด ้านการปกป้ องข ้อมูลหรือขอคําปรึกษาจากหน่ วยงานกํากับดูแลก่อนทีจะดํ
่
่
่
การ และ (e) การสืบสวนโดยผูก้ าํ กับดูแลเกียวกั
บการปกป้ องข ้อมูลหรือหน่ วยงานทีใกล
้เคียงเกียวกั
บข ้อมูลส่วนบุคคล
้ ด และสถาบันในฐานะผู ด
9.4
การเข้าถึงและการถ่ายโอนข้อมู ล การสินสุ
้ ําเนิ นการ
หากจําเป็ นตามกฎหมาย Apple
่ การปกป้ องในระดับทีเพี
่ ยงพอเห
จะตรวจสอบให้แน่ ใจว่าการถ่ายโอนข ้อมูลระหว่างประเทศนั้นกระทําเฉพาะกับประเทศทีมี
่
่ ในกฎหมายทีบั
่ งคับใช ้ เช่นในมาตรา 46 และ 47 ของ GDPR
มาะสม มีการป้ องกันทีเหมาะสมตามที
ระบุ
(อาทิ ข ้อความการคุ ้มครองข ้อมูลมาตรฐาน) หรืออยู่ภายใต ้การยกเลิกบทกฎหมายในมาตรา 49 ของ GDPR
่ ายโอนข ้อมูลไปยังประเทศอืน
่
หากคุณจําเป็ นต ้องเข ้าร่วมข ้อตกลงด ้านการถ่ายโอนข ้อมูลเพือถ่
่
่ ยวข
่
คุณต ้องยอมรบั ทีจะเข
้าร่วมในข ้อตกลงด ้านการถ่ายโอนข ้อมูลทีเกี
้องสําหรบั เขตอํานาจศาลของคุณตามที่
Apple ระบุใน https://apple.com/legal/enterprise/datatransfer
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่ ณจัดเก็บหรือถ่ายโอนนอกระบบของ Apple
Apple ไม่รบั ผิดชอบต่อข ้อมูลทีคุ
่
้
เมือมีการยกเลิกข ้อตกลงนี ไม่ว่าด ้วยเหตุผลใดก็ตาม Apple จะทําลายข ้อมูลส่วนบุคคลที่ Apple
่
จัดเก็บเนื่ องด ้วยการใช ้บริการของคุณ โดยจะทําลายอย่างปลอดภัยภายในระยะเวลาทีเหมาะสม
่ องกันการฉ้อโกงหรือมีกฎหมายกําหนด สามารถดูนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ Apple ได ้ที่
เว ้นแต่เพือป้
่ โดยการอ
้
่
http://www.apple.com/legal/privacy และรวมอยู่ในทีนี
้างอิงภายในขอบเขตทีสอดคล
อ้ งกับส่วนที่ 9
่
หากมีข ้อขัดกันระหว่างนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ Apple กับส่วนที 9 ให้ถอ
ื ว่าข ้อกําหนดในส่วนที่ 9
้ ผลเหนื อกว่า
นี มี
่
้
่ ้รบั อนุ ญาต
เมือสถาบั
นเข ้าร่วมในข ้อตกลงนี ในฐานะผู
ป้ ระมวลผลข ้อมูลสําหรบั นิ ตบ
ิ ุคคลทีได
้
สถาบันรบั รองและรบั ประกันว่าสถาบันเข ้าร่วมในข ้อตกลงนี ในนามของตน
่ ้รบั อนุ ญาตดังกล่าวในระดับหนึ่ งตามทีกํ
่ าหนดไว ้ในทีนี
่ ้
รวมถึงนิ ตบ
ิ ุคคลทีได
่ ้รบั อนุ ญาตนั้นในการเข ้าร่วมในข ้อตกลงนี ้ รวมถึงการมี Apple
สถาบันรบั รองว่าตนได ้รบั ความยินยอมจากนิ ตบ
ิ ุคคลทีได
้
เป็ นผูป้ ฏิบต
ั งิ านย่อยในนามของนิ ตบ
ิ ุคคลนัน และมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อ Apple
่
่ ้รบั อนุ ญาตในเรืองที
่ เกี
่ ยวข
่
ในกรณี ทมี
ี การเรียกร ้องจากนิ ตบ
ิ ุคคลทีได
้อง

10.

่
ข้อกําหนดทางกฎหมายทัวไป

่
10.1
ประกาศเกียวกั
บบุคคลภายนอก
บางส่วนของซอฟต ์แวร ์หรือบริการของ Apple
่ ลข
่ การตอบรบั
อาจใช ้งานหรือผสมผสานซอฟต ์แวร ์ของบุคคลภายนอกหรือสือมี
ิ สิทธิอื์ นๆ
์
่ งกล่าวจะอยู่ในเอกสารประกอบฉบับอิเล็กทรอนิ กส ์ของบริการหรือใ
ข ้อกําหนดและข ้อสงวนสิทธิทางกฎหมายสํ
าหรบั สือดั
่ ยวข
่
่ งกล่าวของคุณจะถูกควบคุมโดยข ้อกําหนดทีเกี
่ ยวข
่
่
นส่วนทีเกี
้องของบริการ และการใช ้สือดั
้องของสือ
10.2
การยินยอมให้เก็บรวบรวมและใช้ขอ
้ มู ล
คุณรบั ทราบและตกลงให้ Apple ตลอดจนบริษท
ั ในเครือและตัวแทนของ Apple สามารถเก็บรวบรวม บํารุงรกั ษา
่ ยวข
่
ดําเนิ นการ และใช ้ข ้อมูลการวินิจฉัย ข ้อมูลทางเทคนิ ค ข ้อมูลการใช ้งาน และข ้อมูลทีเกี
้อง
้
่
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงตัวระบุระบบหรือฮาร ์ดแวร ์แบบเฉพาะตัว คุกกีหรือทีอยู่ IP
่
้ าการลงทะเบียนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร ์
ข ้อมูลเกียวกั
บการใช ้งานบริการของคุณ เซิร ์ฟเวอร ์ MDM ของคุณ การตังค่
่ ตลอดจนซอฟต ์แวร ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอืนๆ
่
อุปกรณ์ ซอฟต ์แวร ์ระบบและแอพพลิเคชัน
่
่
่
่
่
ซึงมีการรวบรวมเป็ นระยะเพือใช ้อํานวยความสะดวกในการจัดหาบริการต่างๆ ทีเกียวข ้องกับบริการให้แก่คุณ เพือมอบ
่
ทดสอบ และปรบั ปรุงอุปกรณ์และบริการของ Apple เพือวัตถุประสงค ์ภายใน เช่น การตรวจสอบ การวิเคราะห ์ข ้อมูล
่
่
และการค ้นคว ้าวิจยั เพือปร
บั ปรุงอุปกรณ์ บริการ และการติดต่อสือสารกั
บลูกค ้าของ Apple
่
่
เพืออํานวยความสะดวกในการจัดหาซอฟต ์แวร ์หรือการอัพเดทซอฟต ์แวร ์ การสนับสนุ นอุปกรณ์ และบริการอืนๆ
่
่
ให้แก่คุณ (หากมี) ซึงเกียวข ้องกับบริการหรือซอฟต ์แวร ์ดังกล่าว
่ ตถุประสงค ์ด ้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการบัญชี และเพือตรวจสอบการปฏิ
่
่
เพือวั
บต
ั ต
ิ ามเงือนไขของข
้อตกลงนี ้
่
้
่
่
ข ้อมูลทีเก็บรวบรวมตามส่วนนี จะได ้รบั การปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ Apple ซึงสามารถดูได ้ที
http://www.apple.com/legal/privacy
10.3
การมอบหมาย
้ ้องไม่ถูกมอบหมาย และภาระผูกพันใดๆ ของคุณภายใต ้ข ้อตกลงนี ต
้ ้องไม่ถูกมอบต่อ
ข ้อตกลงนี ต
้
ไม่ว่าจะทังหมดหรื
อบางส่วน โดยคุณหรือโดยการดําเนิ นการทางกฎหมาย การควบรวม
่
หรือการกระทําอืนใดโดยไม่ได ้รบั การยินยอมอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรล่วงหน้าจาก Apple
และการพยายามมอบหมายโดยไม่ได ้รบั การยินยอมดังกล่าวจะถือเป็ นโมฆะ
่ ความสัมพันธ ์ระหว่างฝ่ายต่างๆ
10.4
ข่าวประชาสัมพันธ ์และการประชาสัมพันธ ์อืนๆ
่
คุณต ้องไม่ออกข่าวประชาสัมพันธ ์หรือสร ้างคําประกาศสาธารณะใดๆ เกียวกั
บข ้อตกลงนี ้
่
้
ข ้อกําหนดและเงือนไขของข ้อตกลงนี หรือความสัมพันธ ์ระหว่างฝ่ ายต่างๆ
่
โดยไม่ได ้รบั การอนุ มต
ั อ
ิ ย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรล่วงหน้าจาก Apple ซึงอาจถู
กระงับได ้ตามแต่ดุลยพินิจของ
้
Apple ข ้อตกลงนี จะไม่
ถูกตีความว่าเป็ นการสร ้างความสัมพันธ ์ในลักษณะตัวแทน หรือคู่ค ้า ผูร้ ว่ มทุน
่
่
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือความเกียวข
้องทางกฎหมายรูปแบบอืนใดระหว่
างคุณกับ Apple

ข้อตกลง Apple Business Manager

หน้า 12

่
และคุณจะไม่แสดงตนในทางตรงกันข ้ามนี ้ ไม่ว่าจะโดยชัดเจน โดยนัย โดยลักษณะ หรืออืนใดก็
ตาม
้
่
้
ข ้อตกลงฉบับนี ไม่ได ้มีไว ้เพือเอือประโยชน์แก่บุคคลภายนอก
10.5
การแจ้ง
่ ยวข
่
้ ้องเขียนเป็ นลายลักษณ์อก
่ Apple
การแจ ้งใดๆ ก็ตามทีเกี
อ้ งกับข ้อตกลงนี ต
ั ษร เมือ
่ ่อเี มลหรือทีอยู
่ ่ทางไปรษณี ย ์ทีคุ
่ ณให้ไว ้ระหว่างกระบวนการสมัคร จะถือว่าได ้ทําการแจ ้งแล ้ว
ส่งการแจ ้งถึงคุณตามทีอยู
่
้
่
่
้ อว่าส่งถึงแล ้ว (a) เมือส่
่ งมอบด ้วยตนเอง
การแจ ้งทีส่งถึง Apple ทังหมดซึงเกียวข ้องกับข ้อตกลงนี จะถื
(b) สามวันทําการหลังจากส่งผ่านผูใ้ ห้บริการจัดส่งด่วนเชิงพาณิ ชย ์ โดยมีหลักฐานการส่งเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร และ
(c) ห้าวันทําการหลังจากส่งผ่านไปรษณี ย ์เฟิ ร ์สคลาสหรือไปรษณี ย ์รบั รอง ไปรษณี ย ์ชําระค่าบริการล่วงหน้า
่ ่ของ Apple ดังนี :้ Apple Inc., App Store Legal (Apple Business Manager), One Apple Park,
ไปยังทีอยู
่ บั การแจง้ ทางอีเมลและตกลงว่าการแจ ้งใดๆ ที่
169-4ISM, Cupertino, California 95014 U.S.A. คุณยินยอมทีจะร
่
Apple ส่งถึงคุณทางอิเล็กทรอนิ กส ์จะเป็ นไปตามข ้อกําหนดด ้านการสือสารตามกฎหมายใดๆ
่
่
่
่
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งสามารถเปลียนอีเมลหรือทีอยู่ไปรษณี ย ์ได ้โดยการแจ ้งให้อก
ี ฝ่ ายหนึ่ งทราบเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรตามทีระ
บุข ้างต ้น
10.6
การเป็ นโมฆะเป็ นบางส่วน
่ ยวข
่
้ ไม่
่ สามารถบังคับใช ้ได ้ไม่ว่าด ้วยเหตุผลใด
หากศาลของเขตอํานาจศาลทีเกี
้องพบว่ามีข ้อกําหนดใดในข ้อตกลงนี ที
้
่
่
ข ้อกําหนดดังกล่าวในข ้อตกลงนี จะมีผลบังคับใช ้ในขอบเขตสูงสุดเท่าทีได ้รบั อนุ ญาตเพือให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค ์ของ
้
่ อในข ้อตกลงนี ยั
้ งคงมีผลบังคับใช ้ต่อไปโดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม
ทังสองฝ่
าย และให้ถอ
ื ว่าข ้อกําหนดส่วนทีเหลื
่ ้บังคับสั่งห้ามหรือจํากัดคุณจากการปฏิบต
หากกฎหมายทีใช
ั โิ ดยสมบูรณ์และโดยเจาะจงตามส่วนต่างๆ ในขอ้ ตกลงนี ้
่
่
ซึงมีชอหั
ื วข ้อว่า “ข ้อกําหนดการให้บริการ” หรือ “ภาระผูกพันของสถาบัน”
หรือขัดขวางการสามารถบังคับใช ้ของส่วนใดๆ ดังกล่าว
้ กบอกเลิกโดยทันทีและคุณต ้องยุตก
จะถือว่าข ้อตกลงฉบับนี ถู
ิ ารใช ้งานบริการโดยทันที

์
10.7
การสละสิทธิและการตี
ความ
่
การที Apple
้ ถอ
์
่
ไม่บงั คับใช ้ข ้อกําหนดใดในข ้อตกลงนี ไม่
ื เป็ นการสละสิทธิในการบั
งคับใช ้ข ้อกําหนดดังกล่าวหรือข ้อกําหนดอืนๆ
ต่อไปในอนาคต
่ ว่าภาษาของสัญญาจะถูกตีความเทียบกับฉบับร่างจะไม่นํามาบังคับใช ้ในข ้อตกลงนี ้
กฎหมายหรือข ้อบังคับใดทีระบุ
่
หัวเรืองในส่
วนต่างๆ
่
้ อย่างใด
มีไว ้เพือความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ถอ
ื ว่ามีผลต่อการตีความหรืออธิบายความข ้อตกลงนี แต่
10.8
การควบคุมการส่งออก
คุณต ้องไม่ใช ้ ส่งออก ส่งออกซํา้ นํ าเข ้า ขาย หรือถ่ายโอนบริการหรือซอฟต ์แวร ์ของ Apple หรือส่วนใดๆ
่
ของบริการหรือซอฟต ์แวร ์ เว ้นแต่เมือได
้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายของสหรฐั อเมริกา
่
กฎหมายในเขตอํานาจศาลทีคุณรบั บริการหรือซอฟต ์แวร ์ของ Apple
่
่ ้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แต่ไม่จํากัดเพียงบริการและซอฟต ์แวร ์ของ
ตลอดจนกฎหมายและ/หรือข ้อบังคับอืนใดที
ใช
่ คําสั่งห้ามค ้าขายกับสหรฐั อเมริกา หรือ
Apple ไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกซํา้ (a) ไปยังประเทศใดๆ ทีมี
่
่
(b) ให้กบ
ั บุคคลใดๆ ในรายชือประเทศทีถูกจับตามองเป็ นพิเศษของกระทรวงการคลังของสหรฐั อเมริกา
่ คคลหรือหน่ วยงานทีถู
่ กปฏิเสธของกระทรวงพาณิ ชย ์ของสหรฐั อเมริกา
หรือรายชือบุ
่ คคลทีถู
่ กจํากัดสิทธิอื์ นใด
่
่
หรือรายชือบุ
เมือใช
้งานบริการหรือซอฟต ์แวร ์ของ Apple
่ งกล่าว
จะถือว่าคุณรบั รองและรบั ประกันว่าคุณไม่ได ้อยู่ในประเทศหรือในรายชือดั
้
่
่
นอกจากนี คุณยังตกลงทีจะไม่ใช ้บริการหรือซอฟต ์แวร ์ของ Apple เพือวัตถุประสงค ์ใดๆ
่ ้องห้ามโดยกฎหมายของสหรฐั อเมริกา รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการพัฒนา การออกแบบ หรือการผลิตอาวุธนิ วเคลียร ์
ทีต
ขีปนาวุธ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ
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10.9
ผู ใ้ ช้ปลายทางภาคร ัฐ
่
่ านี ได
้ ้รบั การนิ ยามไว ้ในมาตรา
บริการ ซอฟต ์แวร ์ของ Apple และเอกสารประกอบเป็ น “สินค ้าเพือการพาณิ
ชย ์” ตามทีคํ
่
่
48 C.F.R. §2.101 ซึงประกอบด ้วย “ซอฟต ์แวร ์คอมพิวเตอร ์เพือการพาณิ ชย ์” และ
่
่ าดังกล่าวถูกใช ้ในมาตรา 48 C.F.R. §12.212
“เอกสารประกอบซอฟต ์แวร ์คอมพิวเตอร ์เพือการพาณิ
ชย ์” ตามทีคํ
่ งคับใช ้ สอดคล ้องกับ 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202-1 ถึง
หรือ 48 C.F.R. §227.7202 ทีบั
่ งคับใช ้
227.7202-4 ทีบั
ซอฟต ์แวร ์คอมพิวเตอร ์เชิงพาณิ ชย ์และเอกสารประกอบซอฟต ์แวร ์คอมพิวเตอร ์เชิงพาณิ ชย ์อยู่ในระหว่างการอนุ ญาตให้
กับผูใ้ ช ้ปลายทางของรฐั บาลสหรฐั อเมริกา (a) ในฐานะสินค ้าเชิงพาณิ ชย ์เท่านั้น และ
่
่ งหมดเท่
้
่
(b) ด ้วยสิทธิที์ มอบให้
กบ
ั ผูใ้ ช ้ปลายทางรายอืนทั
านั้น ตามข ้อกําหนดและเงือนไขในเอกสารฉบั
บนี ้
่ ได ้เผยแพร่เป็ นลิขสิทธิภายใต
์
์
สิทธิที์ ไม่
้กฎหมายลิขสิทธิของสหร
ฐั อเมริกา
่ บงั คบ
10.10 การระงับข้อพิพาท กฎหมายทีใช้
ั
่
้
การฟ้ องร ้องดําเนิ นคดีหรือการระงับข ้อพิพาทใดๆ ทีเกิดขึนระหว่
างคุณกับ Apple
่
่
้
อันเนื องมาจากหรือเกียวข ้องกับขอ้ ตกลงนี ซอฟต ์แวร ์ของ Apple หรือความสัมพันธ ์ระหว่างคุณกับ Apple
้ ณและ Apple
จะดําเนิ นการในเขตแคลิฟอร ์เนี ยเหนื อ อีกทังคุ
่
่
ยอมรบั เขตอํานาจศาลเหนื อบุคคลของและสถานทีเฉพาะในศาลมลร
ฐั และศาลรฐั บาลกลางภายในเขตปกครองนั้นเกียวกั
บการฟ้ องร ้องดําเนิ นคดีหรือการระงับข ้อพิพาทใดๆ ดังกล่าว
้ กควบคุมและตีความตามกฎหมายของสหรฐั อเมริกาและรฐั แคลิฟอร ์เนี ย
ข ้อตกลงฉบับนี จะถู
่
ยกเว ้นในกรณี ทตั
ี่ วบทกฎหมายของรฐั แคลิฟอร ์เนี ยเกียวข
้องกับการขัดกันของกฎหมาย
ไม่ว่าข ้างต ้นจะระบุไว ้อย่างไรก็ตาม:
(a) หากคุณเป็ นตัวแทน หน่ วยงานย่อย หรือกระทรวงของรฐั บาลกลางสหรฐั อเมริกา
้ กควบคุมโดยอิงตามกฎหมายของสหรฐั อเมริกา
ข ้อตกลงฉบับนี จะถู
่
่
้ กควบคุมโดยกฎหมายของรฐั แคลิฟอร ์เนี ย
และในกรณี ทไม่
ี มก
ี ฎหมายของรฐั บาลกลางทีสามารถใช
้ได ้ ข ้อตกลงนี จะถู
้
้
่
่
้
ทังนี นอกเหนื อจากและโดยไม่คํานึ งถึงสิงใดทีขัดแย้งกับข ้อตกลงนี (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงส่วนที่
้
5 (การชดใช ้ค่าเสียหาย)) ข ้อเรียกร ้อง คําขอ คําร ้องเรียน และขอ้ พิพาททังหมดจะต
้องเป็ นไปตาม
Contract Disputes Act (41 U.S.C. §§601-613), Tucker Act (28 U.S.C. § 1346(a) และ § 1491) หรือ
Federal Tort Claims Act (28 U.S.C. §§ 1346(b), 2401-2402, 2671-2672, 2674-2680)
่
่ ยวข
่
้ เพื
้ ่อหลีกเลียงข
่
ตามความเหมาะสม หรือหน่ วยงานควบคุมอืนใดที
เกี
้อง ทังนี
้อสงสัย หากคุณเป็ นตัวแทน
่
หน่ วยงานย่อย หรือกระทรวงของรฐั บาลกลาง รฐั บาลมลรฐั หรือรฐั บาลท้องถินของสหร
ฐั อเมริกา
่
หรือเป็ นสถาบันการศึกษาของรฐั หรือทีผ่านการรบั รอง
่ ส่งผลให้คุณฝ่ าฝื นกฎหมายทีใช
่ ้บังคับ
ภาระผูกพันในการชดใช ้ค่าเสียหายของคุณจะใช ้บังคับอยู่ในขอบเขตทีไม่
่ ญาต
(เช่น Anti-Deficiency Act) และคุณได ้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายหรือบทกฎหมายทีอนุ
่
้
(b) หากคุณในฐานะหน่ วยงานทีเข ้าร่วมในข ้อตกลงฉบับนี
่ านการรบั รองของสหรฐั อเมริกา หรือเป็ นตัวแทน หน่ วยงานย่อย
เป็ นสถาบันการศึกษาของรฐั หรือทีผ่
่
หรือกระทรวงของรฐั บาลกลาง รฐั บาลมลรฐั หรือรฐั บาลท้องถินของสหร
ฐั อเมริกา ให้ถอ
ื ว่า
้
่
่
้ ่
(i) ข ้อตกลงนี จะใช ้บังคับและตีความตามกฎหมายของรฐั (ภายในสหรฐั อเมริกา) ทีซึงคุณตังอยู
่
เว ้นแต่ตวั บทกฎหมายของรฐั จะเกียวข ้องกับการขัดกันของกฎหมาย และ
่ ดขึนระหว่
้
(ii) การฟ้ องร ้องดําเนิ นคดีหรือการระงับข ้อพิพาทใดๆ ทีเกิ
างคุณกับ Apple
่
่
้
อันเนื องมาจากหรือเกียวข ้องกับขอ้ ตกลงนี ซอฟต ์แวร ์ของ Apple หรือความสัมพันธ ์ระหว่างคุณกับ Apple
้ ณและ Apple
จะดําเนิ นการในเขตแคลิฟอร ์เนี ยเหนื อ อีกทังคุ
่
ยอมรบั เขตอํานาจศาลเหนื อบุคคลของและสถานทีเฉพาะของเขตปกครองดั
งกล่าว
่ งคุ
่ ณตังอยู
้ ่
เว ้นแต่การยินยอมดังกล่าวจะถูกสั่งห้ามอย่างชัดเจนโดยกฎหมายของรฐั ทีซึ
(c) หากคุณเป็ นองค ์กรสากลระหว่างรฐั บาล
่ ้รบั การยกเว ้นจากเขตอํานาจศาลของศาลภายในประเทศอันเนื่ องด ้วยกฎบัตรหรือข ้อตกลงระหว่างประเทศของคุณ
ทีได
ให้ถอ
ื ว่าข ้อขัดแย้งหรือข ้อเรียกร ้องใดๆ
่
่
้ อกับการฝ่ าฝื นข ้อตกลงดังกล่าวจะถูกตัดสินโดยอนุ ญาโตตุลาการของ
ทีเกิดจากหรือเกียวข
้องกับข ้อตกลงนี หรื
International Centre for Dispute Resolution อย่างสอดคลอ้ งกับ International Arbitration Rules
่ าเนิ นการอนุ ญาโตตุลาการคือกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ภาษาทีใช
่ ้คือภาษาอังกฤษ
สถานทีดํ
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้
่ การร ้องขอจาก Apple
และจํานวนอนุ ญาโตตุลาการทังหมดสามคน
เมือมี
่
่ เอกสิทธิและการยกเว
์
คุณตกลงทีจะมอบหลักฐานแสดงสถานะการเป็ นองค ์กรระหว่างรฐั บาลทีมี
น้ จากภาระรบั ผิดชอบของ
คุณ และ
้ ่ในประเทศใดๆ ในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือในไอซ ์แลนด ์ นอร ์เวย ์ สวิตเซอร ์แลนด ์
(d) หากคุณตังอยู
่ ้บังคับและศาลจะเป็ นกฎหมายและศาลของหน่ วยงานของ Apple ทีมอบบริ
่
หรือสหราชอาณาจักร กฎหมายทีใช
การ
่
หากมี ตามทีกําหนดไว ้ในคําจํากัดความ “Apple”
้ อยู่ภายใต ้อนุ สญ
้
ข ้อตกลงนี ไม่
ั ญาขององค ์การสหประชาชาติว่าด ้วยสัญญาซือขายสิ
นค ้าระหว่างประเทศ (United
่
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ซึงจะไม่
มก
ี ารนํ ามาใช ้
่
่ บงั คบ
10.11 ข้อตกลงทีครบถ้
วนสมบู รณ์ ภาษาทีใช้
ั
้
่
้
่ ยวข
่
่ จารณาในทีนี
่ ้
ข ้อตกลงฉบับนี ถือเป็ นข ้อตกลงทีครบถ ้วนสมบูรณ์ระหว่างทังสองฝ่
ายในส่วนทีเกี
้องกับบริการทีพิ
่
้
่ ยวข
่
้ เพื
้ อหลี
่
่
และมีผลบังคับใช ้แทนทีความเข
้าใจและข ้อตกลงก่อนหน้านี ในประเด็
นทีเกี
้อง ทังนี
กเลียงข
อ้ สงสัย
่
้
่
่
ไม่มส
ี งใดในข
ิ
้อตกลงนี ทีมีผลบังคับใช ้แทนที EULA สําหรบั ซอฟต ์แวร ์ของ Apple
้
่
่ มซึงลงนามโดยทั
่
้
ข ้อตกลงนี สามารถปร
บั เปลียนได
้เฉพาะ (a) มีฉบับแก ้ไขเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเพิมเติ
งสองฝ่
าย หรือ
่ ญาตอย่างชัดเจนในข ้อตกลงนี เท่
้ านั้น (ตัวอย่างเช่น ปรบั เปลียนโดย
่
(b) ในขอบเขตเท่าทีอนุ
Apple
้ ดทําให้แก่คุณตามอัธยาศัยไมตรี
ด ้วยการแจ ้งให้คุณทราบ) ฉบับแปลใดๆ ของข ้อตกลงนี จั
่
และหากพบว่ามีข ้อพิพาทระหว่างภาษาอังกฤษกับฉบับแปลในภาษาอืน
้ ผลใช ้บังคับตามขอบเขตทีไม่
่ ต ้องห้ามตามกฎหมายท้องถินในเขตอํ
่
ให้ถอ
ื ว่าต ้นฉบับภาษาอังกฤษของข ้อตกลงนี มี
านาจ
่ั
ศาลของคุณ หากคุณพํานักอยู่ในรฐั ควิเบก ประเทศแคนาดา หรือเป็ นองค ์กรภาครฐั ภายในประเทศฝรงเศส
้ ผลใช ้บังคับกับคุณ:
ข ้อกําหนดต่อไปนี จะมี
่
้
้
่ ยวข
่
ทุกฝ่ ายในทีนี ยืนยันว่าได ้ขอให้รา่ งข ้อตกลงนี และเอกสารที
เกี
้องเป็ นภาษาอังกฤษ Les parties ont exigé que le
présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.
10.12 การยอมร ับ
่ ้ายกันหรือการทําเครืองหมายที
่
่ อง
สถาบันรบั ทราบและตกลงว่าการคลิกปุ่ ม “ยอมรบั ” หรือปุ่ มทีคล
กล่
่
่
่
จะถือว่าสถาบันให้การยอมรบั ผ่านตัวแทนทีได ้รบั อนุ ญาตของสถาบันทีจะยอมรบั และตกลงกับข ้อกําหนดและเงือนไขของ
ข ้อตกลงนี ้
LM1002
27/10/2020
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PLEASE READ THE FOLLOWING APPLE BUSINESS MANAGER TERMS AND CONDITIONS
CAREFULLY BEFORE USING THE SERVICE. THESE TERMS AND CONDITIONS
CONSTITUTE A LEGAL AGREEMENT BETWEEN INSTITUTION AND APPLE. BY CLICKING
ON THE “AGREE” BUTTON, INSTITUTION, THROUGH ITS AUTHORIZED
REPRESENTATIVE, IS AGREEING TO BE BOUND BY AND IS BECOMING A PARTY TO
THIS AGREEMENT. IF INSTITUTION DOES NOT OR CANNOT AGREE TO THIS
AGREEMENT, THEN CLICK THE “CANCEL” BUTTON. IF INSTITUTION DOES NOT AGREE
TO THIS AGREEMENT, THEN INSTITUTION IS NOT PERMITTED TO PARTICIPATE.

Apple Business Manager Agreement
Purpose
This Agreement permits You to participate in Apple Business Manager, which allows You to
automate enrollment of Apple-branded devices for Mobile Device Management (MDM) within
Your Institution, to purchase and manage content for such devices, to create Managed Apple IDs
for Your users, and to access facilitation tools for related services.
Note: You will need to have an MDM solution (e.g., Profile Manager from macOS Server or from
a third-party developer) enabled within Your Institution so that you can utilize the features of this
Service. An MDM solution enables You to configure, deploy, and manage Apple-branded
devices. For more information, see https://www.apple.com/business/resources/.

1.

Definitions

Whenever capitalized in this Agreement:
“Administrators” means employees or Contract Employees (or Service Providers) of Institution
who have been added to the Service for purposes of account management, e.g., administering
servers, uploading MDM provisioning settings, adding devices to Your account, purchasing
content, and performing other related services.
“Agreement” means this Apple Business Manager Agreement.
“Apple” means the following, unless otherwise specified herein: (a) Apple Inc., located at One
Apple Park Way, Cupertino, California 95014, U.S.A., for Institutions in North, Central, and South
America (excluding Canada), as well as United States territories and possessions; and French
and British possessions in North America, South America, and the Caribbean; (b) Apple Canada
Inc., located at 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, for Institutions in
Canada or its territories and possessions; (c) iTunes K.K., located at Roppongi Hills, 6-10-1
Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Japan, for Institutions in Japan; (d) Apple Pty Limited,
located at 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia, for Institutions in Australia and New
Zealand, including island possessions, territories, and affiliated jurisdictions; and (e) Apple
Distribution International Ltd., located at Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of
Ireland, for Institutions in all other countries or territories not specified above in which the Service
is offered.
“Apple Services” means the App Store, Apple Books, Apple Online Store, AppleCare, and other
Apple services as available to Your Authorized Users under this Agreement.
“Apple Software” means the iOS, iPadOS, macOS, tvOS, and watchOS operating system
software, or any successor versions thereof.
“Authorized Devices” means Apple-branded devices that are owned or controlled by You, have
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been designated for use by Authorized Users or Permitted Users only, and that are eligible for
use in the Service. For the avoidance of doubt, devices that are personally-owned by an
individual (e.g., “BYOD” devices) are not permitted to be enrolled in supervised device
management (e.g., configured with Device Enrollment Settings) as part of the Service, unless
otherwise agreed by Apple in writing, and not all devices are eligible to be added to the Service.
“Authorized Users” means employees and Contract Employees (or Service Providers) of Your
Institution, and if You are a hospital, the term “Authorized Users” also includes credentialed
physicians, referring physicians and clinicians). For clarity, You may request, and Apple may
approve, in its sole discretion, other similar users to be included as “Authorized Users”; however,
no other parties shall be included in this definition without Apple’s prior written consent.
“Content” means any material or information that may be licensed or acquired as part of the
Service pursuant to Apple’s Volume Content Terms (e.g., Apps from the App Store).
“Contract Employees” means individuals who perform work or provide services on behalf of an
entity on a non-piece-rate basis and who have internal use access to the entity’s private
information technology systems (e.g., VPN) and/or secured physical premises (e.g., badge
access to corporate facilities).
“Device Enrollment Settings” means settings for an Apple-branded device that can be
configured and managed as part of the Service, including but not limited to the initial enrollment
flow for a device, and settings to supervise a device, make configuration mandatory, or lock an
MDM profile.
“Documentation” means the technical or other specifications or documentation that Apple may
provide to You for use in connection with the Service.
“End User License Agreement” or “EULA” means the software license agreement terms and
conditions for the Apple Software.
“Managed Apple ID(s)” means a user account (including but not limited to storage, calendar,
notes, and contacts) that You create and deploy through the use of the Service.
“MDM Server(s)” means computers owned or controlled by You (or a Service Provider acting on
Your behalf) that have been designated to communicate with the Service.
“Permitted Entity(ies)” means: (a) if You are a vehicle manufacturer, Your authorized vehicle
dealerships and certified service partners; (b) if You are a hotel holding company, hotel properties
operating under Your name, trademark or brand (or a name, trademark or brand it owns or
controls); or (c) if You deploy an app on Authorized Devices in Restricted App Mode (e.g., a
point-of-sale provider who deploys its app-based payment system on iPads), Your customers
who are using such app in Restricted App Mode on the Authorized Device. Further, any such
app must be developed and distributed in accordance with the terms of the Apple Developer
Program License Agreement (e.g., distribution of a Custom App). For clarity, You may request,
and Apple may approve, other entities similar to those identified in subsections (a) and (b) above;
however, no other entity shall be included in this definition without Apple’s prior written consent.
“Permitted Users” means employees and Contract Employees of Your Permitted Entity.
“Personal Data” means data that can be reasonably used to identify an individual that is under
the control of the Institution under this Agreement.

Apple Business Manager Agreement

Page 2

“Restricted App Mode” means when an Apple-branded device is supervised and configured
through the Service such that (a) the device automatically launches and is locked into a single
application upon activation and no other operating system functionality can be accessed; or (b)
the device cannot be personalized by an end-user (e.g. the device settings prohibit the Mail app
from configuration with personal credentials, Content cannot be acquired from the App Store with
a personal Apple ID, etc.).
“Service” means the Apple Business Manager service (and any components, functionality or
features thereof) for automated mobile device management enrollment, acquisition and
management of Content, the creation, use, and management of Managed Apple IDs, the use of
Administrator accounts, and other related services as contemplated in this Agreement, including
the web portal and any services or tools provided hereunder.
“Service Provider” means a third-party who provides a service on Your behalf in accordance
with the terms of this Agreement.
“Server Token” means the combination of Your public key, Apple ID and a token provided by
Apple that permits Your MDM Server(s) to be registered with the Service.
“You,” “Your,” and “Institution” means the institution entering into this Agreement. For the
avoidance of doubt, the Institution is responsible for compliance with this Agreement by its
employees, Contract Employees, and Service Providers who are authorized to exercise rights
under this Agreement on its behalf.
Note: If you are a third-party service provider, you need to have the Institution with whom you
are working enter into this Agreement and add you as an Administrator since the entity that owns
the Authorized Devices and plans to distribute such Devices to its Authorized Users must enroll in
the Service.

2.

Service Requirements

2.1
Use of the Service
As a condition to using the Service, Institution acknowledges and agrees that:
(a) Institution is permitted to use the Service only for the purposes and in the manner expressly
permitted by this Agreement and in accordance with all applicable laws and regulations, and the
Documentation;
(b) Institution is not permitted to use the Service (or any part thereof) for any unlawful, improper,
inappropriate, or illegal activity;
(c) Institution is permitted to use the Service to manage Authorized Devices for use only by
Authorized Users and Permitted Users and not for general deployment to third parties (except as
otherwise expressly permitted herein), and Institution will be responsible for all use of the
Authorized Devices by such users, including but not limited to obtaining consents and providing
appropriate information to users about the managed features of such devices;
(d) Institution will be responsible for all use of the Service by its Permitted Entities (and any
Permitted Users of the Permitted Entity), and any actions undertaken by its Permitted Entity shall
be deemed to have been taken by Institution, and Institution (in addition to its Permitted Entity)
shall be responsible to Apple for all such actions.
(e) Institution will obtain all necessary rights and consents from its Authorized Users and
Permitted Users to deploy its Authorized Devices as permitted hereunder;
(f) Institution will have the rights to purchase and manage Content as may be permitted through
the Service and will comply with all applicable terms for the use of Content;
(g) Institution will obtain all necessary rights and consents from its Authorized Users where
necessary to create Managed Apple IDs and to allow Apple to provide the Service for Managed
Apple IDs (including using and maintaining Personal Data);
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(h) Institution may add Administrators to the Service, but only if such individuals are employees or
Contract Employees of Institution or are Service Providers acting on Institution’s behalf, and
Institution may add such parties only for account management purposes; and
(i) Institution is permitted to use the Service only for its own (and its Permitted Entity’s) internal
business operations and information technology purposes and is not permitted to provide a
device or service to third parties (other than to a Permitted Entity that is covered under subsection
(c) of the “Permitted Entity” definition) that integrates with or leverages services or information
provided by the Service or uses the Service in any way, or as otherwise agreed by Apple in
writing.
2.2
No Other Permitted Uses
Institution agrees not to exploit the Service in any unauthorized way whatsoever, including, but
not limited to, by trespass, burdening network capacity, or uploading malicious code. Any attempt
to do so is a violation of the rights of Apple and its licensors. Institution may not license, sell,
share, rent, lease, assign, distribute, host, permit timesharing or service bureau use, or otherwise
make the Service (or any components thereof) available to any third-party, except as expressly
permitted in this Agreement. Institution agrees that it will not use the Service to stalk, harass,
mislead, abuse, threaten or harm or pretend to be anyone other than the entity that has enrolled,
and Apple reserves the right to reject or block any accounts that could be deemed to be an
impersonation or misrepresentation of another entity or person’s name or identity. Institution will
not interfere with the Service, or with any security, digital signing, digital rights management,
verification or authentication mechanisms implemented in or by the Service or by the Apple
Software or any other related Apple software or technology, or enable others to do so. If
Institution is a covered entity, business associate, representative of a covered entity or business
associate (as those terms are defined at 45 C.F.R § 160.103), or otherwise a health care provider
or entity, Institution agrees that it will not use any component, function or other facility of the
Service to create, receive, maintain or transmit any “protected health information” (as such term is
defined at 45 C.F.R § 160.103) or equivalent health data under applicable law, or use the Service
in any manner that would make Apple a business associate of Institution or any third-party or
otherwise directly subject Apple to applicable health privacy laws. All rights not expressly granted
in this Agreement are reserved and no other licenses, immunity or rights, express or implied are
granted by Apple, by implication, estoppel, or otherwise.
2.3
Server Token Usage
Institution agrees to use the Server Token only for purposes of enrolling Institution’s MDM Server
into the Service and uploading Device Enrollment Settings that will be sent to Authorized Devices
when they are initially activated by Authorized Users and Permitted Users. Institution agrees not
to provide or transfer its Server Token to any other entity or share it with any other entity,
excluding its Service Provider. Institution agrees to take appropriate measures to safeguard the
security and privacy of such Server Token and to revoke it if it has been compromised or
Institution has reason to believe it has been compromised. Apple reserves the right to revoke or
disable Server Tokens at any time in its sole discretion. Further, Institution understands and
agrees that regenerating the Server Token will affect Institution’s ability to use the Service until a
new Server Token has been added to the MDM Server.
2.4
EULAs Term and Conditions
As part of the Service, Institution may elect to have its Authorized Users and Permitted Users
accept the terms and conditions for the Apple Software outside of the normal initial activation
process on a device. Institution may use this feature of the Service as long as Institution agrees
to the following requirements:
(a) Institution’s authorized representative must accept the EULAs for the Apple Software on the
Service web portal prior to deploying Authorized Devices running such Apple Software to
Authorized Users and Permitted Users;
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(b) If the EULAs for the Apple Software have changed, Institution agrees to have its authorized
representative return to the Service web portal and accept such EULAs promptly upon notice
from Apple in order to continue using the Service. Institution acknowledges that it will not be able
to use the Service, including associating additional Authorized Devices with its MDM Server, until
such EULAs have been accepted;
(c) Institution is responsible for ensuring that such EULAs are provided to Authorized Users and
Permitted Users, and that each Authorized User and Permitted User is aware of and complies
with the terms and conditions of the EULAs for the Apple Software; and
(d) Institution agrees to be responsible for obtaining any required consents for Authorized Users’
and Permitted Users’ use of the Apple Software.
2.5
Device Transfer
Institution will not resell any Authorized Devices with Device Enrollment Settings enabled and
agrees to remove such Devices from the Service prior to reselling them or transferring them to
third parties in any way.
2.6
Purchasing Content
Acquisition of Content is automatically disabled in the Service, and Your use is subject to the
restrictions of this Agreement and the terms governing the use of Apps and Books in the Service
(“Volume Content Terms”). You may choose to enable Your Administrators to access Content
through the Service by granting them purchasing authority and allowing them to access Content.
Subject to the Volume Content Terms and the restrictions of this Agreement, the Service enables
You to allocate Content to Authorized Devices using device assignment or to Authorized Users or
Permitted Users using user assignment and Apple IDs. You may assign (or revoke and reassign) apps to Authorized Users and Authorized Devices in any country where such app is
commercially available on the App Store or otherwise, subject to change at any time. With
respect to books, You understand and agree that once You have assigned a book to an
Authorized User or a Permitted User, such book is non-transferable, and You will not be able to
revoke or re-assign the book. You are solely responsible for all such purchases and compliance
with the applicable terms. You agree that You have the authority to and will accept such
applicable terms on behalf of Your Authorized Users and Permitted Users if You (or Your
Administrators) purchase or access Content as part of the Service. You understand and agree
that Content may not be available in all countries or regions. You agree not to export Content for
use outside of the country in which You are domiciled nor represent that You have the right or
ability to do so. You agree not to circumvent the laws of any country or restrictions set forth by
providers of the Content.
2.7
Administrator Accounts
You may create Administrator accounts for Your Administrators to use in administering the
Service, subject to limits Apple may impose on the number of Administrator accounts. These
Administrator accounts will be a combination of a unique user name and password, which will be
owned by You. When You create Administrator accounts, all features and functionality of the
Service that You select to be available will be enabled for such accounts, and You are
responsible for appropriately enabling these Administrator accounts and for all activity in
connection with these accounts (e.g., permitting Content purchases). You acknowledge and
agree that these Administrator accounts may be used only to access and manage the Service for
account management purposes. If You delete any Administrator accounts, then neither You nor
the Administrator will have access to such Administrator accounts, and You acknowledge and
agree that this action may not be reversible,..
2.8
Managed Apple IDs
You may create Managed Apple IDs for Your Authorized Users to access and use as part of the
Service in accordance with this Agreement and the Documentation. You are responsible for
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deciding which features and functionality of the Service to enable for Your Authorized Users and
for the creation, use, and management of Managed Apple IDs.
To create a Managed Apple ID for use by an Authorized User the following information, which
may include Personal Data, is needed: name, proposed role, password, email address (for
contact purposes), and phone number. In order to protect the security of Authorized Users’
accounts and preserve Your ability to easily reset Your Authorized Users’ passwords online, You
should keep this information confidential. You agree to deploy Managed Apple IDs only for Your
own internal business or information technology purposes and only to Your Authorized Users.
You agree not to share, sell, resell, rent, lease, lend, or otherwise provide access to Managed
Apple IDs to anyone other than Your Authorized Users. You may disable, suspend, or delete
Managed Apple IDs (e.g., if an Authorized User leaves the Institution) in the Service. Apple
reserves the right to limit the number of Managed Apple IDs that may be created for Your
Authorized Users and the number of Authorized Devices associated with an account.
If you make available other Apple Services for Your Administrators, managers or staff to sign into,
You agree to allow the Apple Services to store data in the accounts associated with those
Authorized User’s Managed Apple IDs, and for Apple to collect, store and process such data In
association with Your and/or Your Authorized User’s use of the Apple Service. You are
responsible for ensuring that You and Your Authorized Users are in compliance with all applicable
laws for each Managed Apple ID based on the Apple Service You allow Your Authorized Users to
access. If Your Administrators, managers or staff access certain Apple Services, Apple may
communicate with Your Authorized Users about their use of the Apple Service.
2.9
Permitted Entities and Permitted Users
Subject to the terms of this Agreement, Permitted Entities and Permitted Users may access the
Service under Your account, excluding the use and deployment of Managed Apple IDs (unless
otherwise separately approved in advance and in writing by Apple). You shall be responsible for
compliance with the terms of this Agreement by the Permitted Entities and Permitted Users and
shall be directly liable to Apple for any breach of this Agreement by Your Permitted Entities and
Permitted Users. If You (or Service Provider acting on Your behalf) add Apple-branded devices
to the Service that are owned by a Permitted Entity, You represent and warrant to Apple that the
Permitted Entity has authorized You to add such devices, that You have control of such devices,
and that You have the authority to accept EULAs on behalf of the Permitted Entity (and its
Permitted Users, if applicable). Apple reserves the right to: set limitations on the Service features
or functionality that Institution may allow its Permitted Entity (or Permitted Users) to access or
use, and to require You to remove any Permitted Entities or Permitted Users from Your account
at any time, in its sole discretion.
2.10
Updates; No Support or Maintenance
Apple may extend, enhance, suspend, discontinue, or otherwise modify the Service (or any part
thereof) provided hereunder at any time without notice, and Apple will not be liable to You or to
any third-party should it exercise such rights. Apple will not be obligated to provide Institution
with any updates to the Service. If Apple makes updates available, the terms of this Agreement
will govern such updates, unless the update is accompanied by a separate agreement in which
case the terms of that agreement will govern. Should an update be made available, it may have
features, services or functionality that are different from those found in the Service. Apple is not
obligated to provide any maintenance, technical or other support for the Service.
2.11
Third-Party Service Providers
You are permitted to use a Service Provider only if the Service Provider’s access to and use of
the Service is done on Your behalf and in accordance with these terms, and is subject to a
binding written agreement between You and the Service Provider with terms at least as restrictive
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and protective of Apple as those set forth herein. Any actions undertaken by any such Service
Provider in relation to the Service and/or arising out of this Agreement shall be deemed to have
been taken by You, and You (in addition to the Service Provider) shall be responsible to Apple for
all such actions (or any inactions). In the event that any actions or inactions by the Service
Provider could constitute a violation of this Agreement or otherwise cause any harm, Apple
reserves the right to require You to cease using such Service Provider.

3.

Institution’s Obligations

Institution represents and warrants that:
(a) Institution’s authorized representative has the right and authority to enter into this Agreement
on its behalf and to legally bind Institution to the terms and obligations of this Agreement;
(b) All information provided by Institution to Apple (or to its Authorized Users or Permitted Users)
in connection with this Agreement or use of the Service (including the Apple Software) will be
current, true, accurate, supportable and complete; and, with regard to information Institution
provides to Apple, Institution will promptly notify Apple of any changes to such information;
(c) Institution will monitor and be responsible for its authorized representatives’, Administrators’,
Service Providers’, Authorized Users’, Permitted Users’, and Permitted Entities’ use of the
Service and their compliance with the terms of this Agreement;
(d) Institution will be solely responsible for all costs, expenses, losses and liabilities incurred, and
activities undertaken by Institution, its authorized representatives, Administrators, Service
Providers, Authorized Users, Permitted Users, Permitted Entities, and Authorized Devices, in
connection with the Service;
(e) Institution is solely liable and responsible for ensuring compliance with all privacy and data
protection laws (e.g., Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of Personal Data
and on the free movement of such data, and repealing directive 95/46/EC (“GDPR”)) regarding
the use of the Service and use or collection of data, including Personal Data, and information
through the Service;
(f) Institution is responsible for its activity related to Personal Data (e.g., safeguarding, monitoring,
and limiting access to Personal Data, preventing and addressing inappropriate activity, etc.); and
(g) Institution will comply with the terms of and fulfill Institution’s obligations under this Agreement.

4.

Changes to Service Requirements or Terms

Apple may change the Service or the terms of this Agreement at any time. In order to continue
using the Service, Institution, through its authorized representative, must accept and agree to the
new requirements or terms of this Agreement. If You do not agree to the new requirements or
terms, Your use of the Service, or any part thereof, may be suspended or terminated by Apple.
You agree that Your acceptance of such new Agreement terms may be signified electronically,
including without limitation, by checking a box or clicking on an “agree” or similar button.

5.

Indemnification

To the extent permitted by applicable law, You agree to indemnify and hold harmless, and upon
Apple’s request, defend, Apple, its directors, officers, employees, affiliates, independent
contractors and authorized representatives (each an “Apple Indemnified Party”) from any and all
claims, losses, liabilities, damages, expenses and costs, including without limitation attorneys’
fees and court costs, (collectively, “Losses”) incurred by an Apple Indemnified Party and arising
from or related to any of the following: (a) Your breach of any certification, covenant, obligation,
representation or warranty made in this Agreement; (b) Your use (including but not limited to Your
Service Provider’s, Administrators’, Authorized Users’, Permitted Users’, and/or Permitted Entity’s
use) of the Service; (c) any claims, including but not limited to any end user claims, about Your
use, deployment or management of Authorized Devices, Device Enrollment Settings, and/or
MDM Servers; (d) any claims, including but not limited to any end user claims, about the
provision, management, and/or use of Authorized Devices, Administrator accounts, Managed
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Apple IDs, or Content, and/or any other use of the Service; and/or (e) any claims regarding Your
use or management of Personal Data. In no event may You enter into any settlement or like
agreement with a third-party that affects Apple’s rights or binds Apple or any Apple Indemnified
Party in any way, without the prior written consent of Apple.

6.

Term and Termination

The term of this Agreement shall commence on the date You first accept this Agreement in the
Service and extend for an initial period of one (1) year following the initial activation date of Your
Service account by Apple. Thereafter, subject to Your compliance with the terms of this
Agreement, the term of this Agreement will automatically renew for successive one (1) year
terms, unless sooner terminated in accordance with this Agreement. Either party may terminate
this Agreement for its convenience, for any reason or no reason, effective 30 days after providing
the other party with written notice of its intent to terminate.
If You fail, or Apple suspects that You have failed, to comply with any of the provisions of this
Agreement, Apple, at its sole discretion, without notice to You may: (a) terminate this Agreement
and/or Your account; and/or (b) suspend or preclude access to the Service (or any part thereof).
Apple reserves the right to modify, suspend, or discontinue the Service (or any part or content
thereof) at any time without notice to You, and Apple will not be liable to You or to any third-party
should it exercise such rights. Apple may also terminate this Agreement, or suspend Your rights
to use the Services, if You fail to accept any new Agreement terms as described in Section 4.
You acknowledge and agree that You may not be able to access the Service upon expiration or
termination of this Agreement and that Apple reserves the right to suspend access to or delete
data or information that You, Your Administrators, Authorized Users, Permitted Entities, or
Permitted Users have stored through Your use of the Service. You should review the
Documentation prior to using any part of the Service and make appropriate back-ups of Your data
and information. Apple will not be liable or responsible to You or to any third party should it
exercise such rights or for any damages that may result or arise out of any such termination or
suspension. The following provisions shall survive the termination of this Agreement: Section 1,
the second sentence of Section 2.9, Section 2.10, the second sentence of Section 2.11, Section
3, Section 5, the second paragraph of Section 6, and Sections 7, 8, 9, and 10.

7.

DISCLAIMER OF WARRANTIES

YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW, YOUR USE OF, OR INABILITY TO USE, THE SERVICE, OR ANY TOOLS
OR FEATURES OR FUNCTIONALITY ACCESSED BY OR THROUGH THE SERVICE, IS AT
YOUR SOLE RISK AND THAT THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY,
PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT IS WITH YOU.
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE SERVICE IS
PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE” WITH ALL FAULTS AND WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, AND APPLE, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AFFILIATES,
AUTHORIZED REPRESENTATIVES, AGENTS, CONTRACTORS, RESELLERS, OR
LICENSORS (COLLECTIVELY REFERRED TO AS “APPLE” FOR THE PURPOSES OF
SECTIONS 7 AND 8) HEREBY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH
RESPECT TO THE SERVICE, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY,
SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY, QUIET
ENJOYMENT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS.
APPLE DOES NOT GUARANTEE, REPRESENT OR WARRANT AGAINST INTERFERENCE
WITH YOUR USE OR ENJOYMENT OF THE SERVICE, THAT THE FEATURES OR
FUNCTIONALITY CONTAINED IN, OR SERVICES PERFORMED OR PROVIDED BY, THE
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SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, WILL BE SECURE, THAT YOUR USE OF OR
THAT THE OPERATION OF THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE,
THAT DEFECTS OR ERRORS WILL BE CORRECTED, THAT THE SERVICE WILL CONTINUE
TO BE MADE AVAILABLE, THAT THE SERVICE WILL BE COMPATIBLE OR WORK WITH
ANY THIRD PARTY SOFTWARE, APPLICATIONS, CONTENT, OR THIRD PARTY SERVICES
OR ANY OTHER APPLE PRODUCTS OR SERVICES, OR THAT ANY DATA OR
INFORMATION STORED OR TRANSMITTED THROUGH THE SERVICE WILL NOT BE LOST,
CORRUPTED, DAMAGED, ATTACKED, HACKED, INTERFERED WITH OR SUBJECT TO ANY
OTHER SECURITY INTRUSION. YOU AGREE THAT FROM TIME TO TIME APPLE MAY
REMOVE THE SERVICE FOR INDEFINITE PERIODS OF TIME OR MODIFY, SUSPEND,
DISCONTINUE, OR CANCEL THE SERVICE AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE TO YOU.
YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT THE SERVICE IS NOT INTENDED OR SUITABLE
FOR USE IN SITUATIONS OR ENVIRONMENTS WHERE THE FAILURE OR TIME DELAYS
OF, OR ERRORS OR INACCURACIES IN THE CONTENT, DATA OR INFORMATION
PROVIDED BY OR THROUGH THE SERVICE COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY,
OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT NAVIGATION OR
COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL, LIFE SUPPORT, OR WEAPONS
SYSTEMS.
NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE OR AN APPLE
AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY NOT EXPRESSLY
STATED IN THIS AGREEMENT. SHOULD THE SERVICE PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR, OR CORRECTION.

8.

LIMITATION OF LIABILITY

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE BE
LIABLE FOR PERSONAL INJURY, OR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, CORRUPTION OR LOSS OF DATA OR INFORMATION,
FAILURE TO TRANSMIT OR RECEIVE ANY DATA OR INFORMATION, BUSINESS
INTERRUPTION OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF
THIS AGREEMENT AND/OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE SERVICE, EVEN IF
APPLE HAS BEEN ADVISED OR IS AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND
REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE), AND
EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO
EVENT SHALL APPLE’S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES (OTHER THAN AS
MAY BE REQUIRED BY APPLICABLE LAW IN CASES INVOLVING PERSONAL INJURY)
EXCEED THE AMOUNT OF FIFTY DOLLARS ($50.00). THE FOREGOING LIMITATIONS WILL
APPLY EVEN IF THE ABOVE STATED REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

9.

Data Privacy and Security

9.1
Personal Data Usage and Disclosure
Under this Agreement, Apple, acting as a data processor on Your behalf, may receive or have
access to Personal Data, if provided by You. By entering into this Agreement, You instruct Apple
to process and use this Personal Data to provide and maintain the Service in accordance with
applicable law, Your instructions given through the use of the Service (e.g., instructions given
through the Service), and any other written instructions given by You that are accepted and
acknowledged in writing by Apple. Apple shall comply with such instructions, if applicable, and
unless prohibited by law, in which case Apple will inform You before processing such Personal
Data (unless prohibited by law from informing You on grounds of public interest). Apple may
provide Personal Data to service providers who provide services to Apple in connection with the
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Service (“Sub-processors”). You authorize Apple to use all the Apple entities set forth in the
definition of “Apple” as Sub-processors and to use any other Sub-processors; provided such Subprocessors are contractually bound by data protection obligations at least as protective as those
in this Agreement, and a list of such Sub-processors will be available upon request, if required by
law. Apple may disclose Personal Data about You if Apple determines that disclosure is
reasonably necessary to enforce Apple’s terms and conditions or protect Apple’s operations or
users. Additionally, in the event of a reorganization, merger, or sale, Apple may transfer any and
all Personal Data You provide to the relevant party. THIS DISCLOSURE DOES NOT APPLY TO
THE DATA COLLECTION PRACTICES OF ANY CONTENT (INCLUDING THIRD-PARTY
APPS). PRIOR TO PURCHASE OR DOWNLOAD OF CONTENT AS PART OF THE SERVICE,
YOU SHOULD REVIEW THE TERMS, POLICIES, AND PRACTICES OF SUCH CONTENT. In
the event Apple receives a third-party request for Personal Data (“Third-Party Request”), Apple
will notify You, to the extent permitted by law, of its receipt of the Third-Party Request, and notify
the requester to address such Third-Party Request to You. Unless otherwise required by law or
the Third-Party Request, You will be responsible for responding to the Request.
9.2
Data Incidents
If Apple becomes aware that Personal Data has been altered, deleted, or lost as a result of any
unauthorized access to the Service (a “Data Incident”), Apple will notify Institution without undue
delay if required by law, and Apple will take reasonable steps to minimize harm and secure the
data. Notification of, or response to, a Data Incident by Apple will not be construed as an
acknowledgment by Apple of any responsibility or liability with respect to a Data Incident.
Institution is responsible for complying with applicable incident notification laws and fulfilling any
third-party obligations related to Data Incident(s). Apple will not access the contents of Personal
Data in order to identify information subject to any specific legal requirements.
9.3
Security Procedures; Compliance
Apple shall use industry-standard measures to safeguard Personal Data during the transfer,
processing, and storage of Personal Data as part of the Service. As part of these measures,
Apple will use commercially reasonable efforts to encrypt Personal Data at rest and in transit;
ensure the ongoing confidentiality, integrity, availability and resilience of the Service; in the event
of an issue, restore the availability of Personal Data in a timely manner; and regularly test,
assess, and evaluate the effectiveness of such measures. Apple will take appropriate steps to
ensure compliance with security procedures by its employees, contractors and Sub-processors,
and Apple shall ensure that any persons authorized to process such Personal Data comply with
applicable laws regarding the confidentiality and security of Personal Data with regards to the
Service. Encrypted Personal Data may be stored at Apple’s geographic discretion. To the extent
Apple is acting as a data processor, Apple will assist You with ensuring Your compliance, if
applicable, with the following: (a) Article 28 of the GDPR (by allowing for and contributing to
audits; provided, that Apple’s ISO 27001 and ISO 27018 certifications shall be considered
sufficient for such required audit purposes); (b) Article 32 of the GDPR (by implementing the
security procedures set forth in this Section 9.3 and by maintaining the ISO 27001 and ISO 27018
Certifications); (c) Articles 33 and 34 of the GDPR or other equivalent obligations under law (by
assisting You with providing required notice of a Data Incident to a supervisory authority or data
subjects); (d) laws requiring Institution to conduct data protection impact assessments or to
consult with a supervisory authority prior to processing; and (e) an investigation by a data
protection regulator or similar authority regarding Personal Data.
9.4
Data Access and Transfer; Termination; Institution as Processor
If required by law, Apple will ensure that any international data transfer is done only to a country
that ensures an adequate level of protection, has provided appropriate safeguards as set forth in
applicable law, such as those in Articles 46 and 47 of the GDPR (e.g., standard data protection
clauses), or is subject to a derogation in Article 49 of the GDPR. If You are required to enter a
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data transfer agreement to transfer data to a third country, You agree to enter into the applicable
data transfer agreement for Your jurisdiction as executed by Apple at
https://apple.com/legal/enterprise/datatransfer.
Apple is not responsible for data You store or transfer outside of Apple’s system. Upon
termination of this Agreement for any reason, Apple shall securely destroy Personal Data stored
by Apple in connection with Your use of the Service within a reasonable period of time, except to
prevent fraud or as otherwise required by law. Apple’s Privacy Policy is available at
http://www.apple.com/legal/privacy, and, to the extent consistent with this Section 9, is
incorporated herein by reference. If there is a conflict between Apple’s Privacy Policy and this
Section 9, the terms of this Section 9 shall take precedence.
To the extent that Institution enters into this Agreement as a data processor for a Permitted
Entity, Institution represents and warrants that Institution is entering into this Agreement on behalf
of itself, and, to the limited extent set forth herein, such Permitted Entity. Institution represents
that it has the applicable consents from such Permitted Entity to enter into this Agreement and to
engage Apple as a sub-processor on such entity’s behalf, and is responsible to Apple for any
claims from such Permitted Entities with respect thereto.

10.

General Legal Terms

10.1
Third-Party Notices
Portions of the Apple Software or the Service may utilize or include third-party software and other
copyrighted material. Acknowledgements, licensing terms and disclaimers for such material are
contained in the electronic documentation for the Service or applicable part thereof, and Your use
of such material is governed by their respective terms.
10.2
Consent to Collection and Use of Data
You acknowledge and agree that Apple and its affiliates and agents may collect, maintain,
process and use diagnostic, technical, usage and related information, including but not limited to
unique system or hardware identifiers, cookies or IP addresses, information about Your use of the
Service, Your MDM Server, Device Enrollment Settings, computers, devices, system and
application software, and other software and peripherals, that is gathered periodically to facilitate
the provision of services to You related to the Service, to provide, test and improve Apple’s
devices and services, for internal purposes such as auditing, data analysis, and research to
improve Apple’s devices, services, and customer communications, to facilitate the provision of
software or software updates, device support and other services to You (if any) related to the
Service or any such software, for security and account management purposes, and to verify
compliance with the terms of this Agreement. Data collected pursuant to this Section will be
treated in accordance with Apple’s Privacy Policy, which can be viewed at:
http://www.apple.com/legal/privacy.
10.3
Assignment
This Agreement may not be assigned, nor may any of Your obligations under this Agreement be
delegated, in whole or in part, by You by operation of law, merger, or any other means without
Apple’s express prior written consent and any attempted assignment without such consent will be
null and void.
10.4
Press Releases and Other Publicity; Relationship of Parties
You may not issue any press releases or make any other public statements regarding this
Agreement, its terms and conditions, or the relationship of the parties without Apple’s express
prior written approval, which may be withheld at Apple’s discretion. This Agreement will not be
construed as creating any agency relationship, or a partnership, joint venture, fiduciary duty, or
any other form of legal association between You and Apple, and You will not represent to the
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contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise. This Agreement is not for
the benefit of any third parties.
10.5
Notices
Any notices relating to this Agreement shall be in writing. Notices will be deemed given by Apple
when sent to You at the email address or mailing address You provided during the sign-up
process. All notices to Apple relating to this Agreement will be deemed given (a) when delivered
personally, (b) three business days after having been sent by commercial overnight carrier with
written proof of delivery, and (c) five business days after having been sent by first class or
certified mail, postage prepaid, to this Apple address: Apple Inc., App Store Legal (Apple
Business Manager), One Apple Park, 169-4ISM, Cupertino, California 95014 U.S.A. You consent
to receive notices by email and agree that any such notices that Apple sends You electronically
will satisfy any legal communication requirements. A party may change its email or mailing
address by giving the other written notice as described above.
10.6
Severability
If a court of competent jurisdiction finds any clause of this Agreement to be unenforceable for any
reason, that clause of this Agreement shall be enforced to the maximum extent permissible so as
to affect the intent of the parties, and the remainder of this Agreement shall continue in full force
and effect. However, if applicable law prohibits or restricts You from fully and specifically
complying with the Sections of this Agreement entitled “Service Requirements”, or “Institution’s
Obligations” or prevents the enforceability of any of those Sections, this Agreement will
immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Service.
10.7
Waiver and Construction
Failure by Apple to enforce any provision of this Agreement shall not be deemed a waiver of
future enforcement of that or any other provision. Any laws or regulations that provide that the
language of a contract will be construed against the drafter will not apply to this Agreement.
Section headings are for convenience only and are not to be considered in construing or
interpreting this Agreement.
10.8
Export Control
You may not use, export, re-export, import, sell or transfer the Service or Apple Software, or any
part thereof, except as authorized by United States law, the laws of the jurisdiction in which You
obtained the Service or Apple Software, and/or any other applicable laws and regulations. In
particular, but without limitation, the Service and the Apple Software may not be exported or reexported (a) into any U.S. embargoed countries or (b) to anyone on the U.S. Treasury
Department’s list of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce’s
Denied Persons List or Entity List or any other restricted party lists. By using the Service or Apple
Software, You represent and warrant that You are not located in any such country or on any such
list. You also agree that You will not use the Service or Apple Software for any purposes
prohibited by United States law, including, without limitation, the development, design,
manufacture or production of nuclear, missile, chemical or biological weapons.
10.9
Government End-users
The Service, Apple Software, and Documentation are “Commercial Items”, as that term is defined
at 48 C.F.R. §2.101, consisting of “Commercial Computer Software” and “Commercial Computer
Software Documentation”, as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202,
as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through 227.7202-4,
as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software
Documentation are being licensed to U.S. Government end-users (a) only as Commercial Items
and (b) with only those rights as are granted to all other end-users pursuant to the terms and
conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States.
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10.10 Dispute Resolution; Governing Law
Any litigation or other dispute resolution between You and Apple arising out of or relating to this
Agreement, the Apple Software, or Your relationship with Apple will take place in the Northern
District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of and
exclusive venue in the state and federal courts within that District with respect any such litigation
or dispute resolution. This Agreement will be governed by and construed in accordance with the
laws of the United States and the State of California, except that body of California law
concerning conflicts of law. Notwithstanding the foregoing:
(a) If You are an agency, instrumentality or department of the federal government of the United
States, then this Agreement shall be governed in accordance with the laws of the United States of
America, and in the absence of applicable federal law, the laws of the State of California will
apply. Further, and notwithstanding anything to the contrary in this Agreement (including but not
limited to Section 5 (Indemnification)), all claims, demands, complaints and disputes will be
subject to the Contract Disputes Act (41 U.S.C. §§601-613), the Tucker Act (28 U.S.C. § 1346(a)
and § 1491), or the Federal Tort Claims Act (28 U.S.C. §§ 1346(b), 2401-2402, 2671-2672, 26742680), as applicable, or other applicable governing authority. For the avoidance of doubt, if You
are an agency, instrumentality, or department of the federal, state or local government of the U.S.
or a U.S. public and accredited educational institution, then Your indemnification obligations are
only applicable to the extent they would not cause You to violate any applicable law (e.g., the
Anti-Deficiency Act), and You have any legally required authorization or authorizing statute;
(b) If You are a U.S. public and accredited educational institution or an agency, instrumentality, or
department of a state or local government within the United States, then (i) this Agreement will be
governed and construed in accordance with the laws of the state (within the U.S.) in which You
are domiciled, except that body of state law concerning conflicts of law; and (ii) any litigation or
other dispute resolution between You and Apple arising out of or relating to this Agreement, the
Apple Software, or Your relationship with Apple will take place in federal court within the Northern
District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of and
exclusive venue of such District unless such consent is expressly prohibited by the laws of the
state in which You are domiciled;
(c) If You are an international, intergovernmental organization that has been conferred immunity
from the jurisdiction of national courts through Your intergovernmental charter or agreement, then
any controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or the breach thereof, shall
be determined by arbitration administered by the International Centre for Dispute Resolution in
accordance with its International Arbitration Rules. The place of arbitration shall be London,
England; the language shall be English; and the number of arbitrators shall be three. Upon
Apple’s request, You agree to provide evidence of Your status as an intergovernmental
organization with such privileges and immunities; and
(d) If You are domiciled in a European Union country, or in Iceland, Norway, Switzerland, or the
United Kingdom, the governing law and forum shall be the laws and courts of the country of
domicile of the Apple entity providing the Service, as applicable, as set forth in the definition of
“Apple”.
This Agreement shall not be governed by the United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, the application of which is expressly excluded.
10.11 Entire Agreement; Governing Language
This Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Service
contemplated hereunder and supersedes all prior understandings and agreements regarding its
subject matter. For the avoidance of doubt, nothing in this Agreement supersedes the EULAs for
the Apple Software. This Agreement may be modified only: (a) by a written amendment signed
by both parties, or (b) to the extent expressly permitted by this Agreement (for example, by Apple
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by notice to You). Any translation of this Agreement is provided as a courtesy to You, and in the
event of a dispute between the English and any non-English version, the English version of this
Agreement shall govern, to the extent not prohibited by local law in Your jurisdiction. If You are
located in the province of Quebec, Canada, or are a government organization within France, the
following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this Agreement
and all related documents be drafted in English. Les parties ont exigé que le présent contrat et
tous les documents connexes soient rédigés en anglais.
10.12 Acceptance
Institution acknowledges and agrees that by clicking on the “Agree” or similar button or by
checking a box, Institution, through its authorized representative, is accepting and agreeing to the
terms and conditions of this Agreement.
LM1002
10/27/2020
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