Paslaugos aprašas
„IBM Watson for Oncology“
Šiame Paslaugos apraše apibūdinta „Cloud Service“, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia susitariančiąją
šalį, jos įgaliotuosius vartotojus ir „Cloud Service“ gavėjus. Atitinkamas Pasiūlymas ir Teisių suteikimo
dokumentas (TSD) pateikiami kaip atskiri Operacijų dokumentai.

1.

„Cloud Service“

1.1

„IBM Watson for Oncology“
„IBM Watson for Oncology“, kurią išmokė „Memorial Sloan Kettering“, padeda gydytojams onkologams
priimti sprendimus dėl kiekvieno paciento gydymo.
„Cloud Service“ pasiūlymas yra kognityvaus skaičiavimo sprendimo palaikymo sistema, galinti:
●

Analizuoti paciento duomenis lygindama su tūkstančiais istorinių atvejų ir įžvalgų, gautų per
tūkstančius „Memorial Sloan Kettering Cancer Center“ gydytojų ir analitikų valandų.

●

Teikti gydymo galimybes, padedančias onkologams priimti kompetentingus sprendimus. Šios
gydymo gailmybės pagrįstos „Memorial Sloan Kettering“ kuruojama literatūra ir daugiau nei 300
medicinos žurnalų bei 200 vadovėlių, iš viso sudarančių beveik 15 milijonų puslapių teksto.

●

Periodiškai vykdant „Memorial Sloan Kettering“ mokymus, tobulėti kartu su sparčiai besikeičiančia
onkologijos sritimi.

●

Susitelkti į įvairių tipų vėžio susirgimus, apibrėžtus naujausiuose pranešimuose apie produkto
leidimą ir pastabose.

●

Identifikuoti potencialiai tinkamus klinikinius tyrimus, naudojant iš anksto užpildytas užklausas
https://clinicaltrials.gov/.

Į „Cloud Service“ pasiūlymą įtrauktas „iPad“ ir stalinio kompiuterio naršyklių palaikymas.
Į kiekvieną įsigytą Paciento teisę yra įtrauktas 1 Įgaliotasis vartotojas. Jeigu Klientui reikia daugiau
papildomų Įgaliotojo vartotojo teisių, nei įtraukta su Paciento teise, Klientas gali užsisakyti tokių Įgaliotojo
vartotojo teisių.

1.2

Operacinės aplinkos
„Cloud Service“ operacinę aplinką sudaro viena gamybos aplinka („Gamybos aplinka“) ir viena ne
gamybos aplinka („Tikrinimo aplinka“). „Cloud Service“ Gamybos aplinka pasiekiama visiems Kliento
įgaliotiesiems galutiniams vartotojams. Ji pateikia atsakymus į klinikinių tyrimų atitikties užklausas,
pagrįstus tik „Cloud Service“ kodu ir turiniu, kuris buvo perkeltas į Gamybos aplinką. Kai reikės, IBM atliks
viso kodo publikavimą Gamybos aplinkoje.
Tikrinimo aplinka bus naudojama visam reikalingam „Cloud Service“ testavimui. Ji veikia ne gamybos
režimu, kuriuo vykdomos „Cloud Service“ programos ir paremta Kliento ir kasdienėms operacijoms bei
specialiai galutiniams vartotojams naudoti skirtomis svetainėmis.

1.3

Paskyrų tipai

1.3.1

Vartotojo paskyros
„Cloud Service“ galutinis vartotojas gali būti tik galiojančią medicinos praktikos licenciją, atitinkančią
Kliento šalies įstatymų reikalavimus, turintis onkologas („Licencijuotas onkologas“), kuris yra dabartinis
paciento gydantysis medikas, arba kitas asmuo, įgaliotas naudoti sistemą, tiesiogiai prižiūrimas
Licencijuoto onkologo. Klientas gali įvesti informaciją Sprendime tik tuo atveju, jeigu Klientas yra
Licencijuotas onkologas arba Klientas yra licencijuotas sveikatos priežiūros specialistas, kurį tiesiogiai
prižiūri Licencijuotas onkologas („Kliento galutinis vartotojas“). Pacientas negali būti Kliento galutinis
vartotojas.
Klientas kontroliuoja, kurie Kliento galutiniai vartotojai gali pasiekti vartotojo paskyrą arba naudoti „Cloud
Service“. Kontrolė vykdoma naudojant Kliento įdiegtą tarpinį serverį ir (arba) SAML („Security Assertion
Markup Language“) tapatybės teikėją Kliento svetainėje, kurią būtina įdiegti prieš tai, kai Klientas leidžia
Kliento galutiniam vartotojui pasiekti „Cloud Service“.
Klientas nukreips visą „Cloud Service“ vartotojų srautą per tarpinį serverį. Klientas nustatys tarpinį serverį
atlikti tarpinio serverio SSL TLS („Transport Layer Security“) patvirtinimą „Cloud Service“, kuris atliks tą
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patįatvirkštine tvarka. Jeigu vartotojo prieigai autentifikuoti Klientas nusprendžia diegti SAML tapatybės
valdymo programą, Klientas privalo užtikrinti ir kontroliuoti Kliento galutinių vartotojų, kuriems suteikta
prieiga prie „Cloud Service“, sąrašo bei autentifikavimo informacijos, pateiktos per Kliento tarpinį serverį,
tikslumą ir autentiškumą.
Klientas supranta ir sutinka, kad Klientas išskirtinai atsakingas už (i) visų galutinių vartotojų paskyrų
kontrolę, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) visų Kliento galutinių vartotojų tapatybės patvirtinimą, ir (ii)
užtikrinimą, kad tik įgaliotieji Kliento galutiniai vartotojai pasiektų galutinio vartotojo paskyrą arba naudotų
„Cloud Service“. Visiems Kliento galutiniams vartotojams, pasiekus „Cloud Service“, pateikiamos galutinio
vartotojo naudojimo sąlygos, su kuriomis jie privalo sutikti.

1.4

Kalbos apribojimai
Klientas pateiks turinį, tiriamo paciento duomenis ir gamybos paciento duomenis kaip teksto duomenis
anglų kalba. „Cloud Service“ nesukonfigūruota apdoroti jokių kitų kalbų, išskyrus anglų. Gramatinės
klaidos ir panašios netinkamos anglų kalbos konvencijos turinyje gali sumažinti „Cloud Service“
efektyvumą.

2.

Saugos aprašas
„Watson Health“ pasiūlymams, įskaitant šį „Cloud Service“, taikomos „Watson Health“ saugos strategijos
nuostatos, sukurtos atsižvelgiant į IBM „Cloud“ Saugos strategijos, skirtos „Cloud Services“, nuostatas,
pasiekiamas http://www.ibm.com/cloud/data-security, ir kitas šiame skyriuje nurodytas papildomas
sąlygas. Jokie IBM duomenų saugos ir privatumo principų pakeitimai nesumažins „Cloud Service“
saugos.
Šią „Cloud Service“ galima naudoti apdorojant turinį, kuriame yra toliau aprašytų asmens duomenų ir
slaptų asmens duomenų, jei Klientas, kaip duomenų valdytojas, nustato, kad techninės ir organizacinės
saugos priemonės yra tinkamos pagal riziką, kuri kyla apdorojant, ir saugotinų duomenų pobūdį. „Cloud
Service“ nėra skirta duomenims, kuriems taikomi papildomi reguliavimo reikalavimai, apdoroti.
Kartu su įprastais paskyros ir vartotojo duomenimis, kuriuos IBM renka, kad palaikytų „Cloud Service“
naudojimą, IBM gali rinkti toliau nurodytų tipų informaciją („Kliento duomenys“). Renkamus konkrečius
duomenis būtina apibrėžti pagal šalies, kurioje naudojamos „Cloud Service“, galiojančius įstatymus.

2.1

●

Anoniminiai sveikatos duomenys – informacija apie, pvz., esamą sveikatos būklę ir šiuo metu arba
praeityje taikytus gydymus, iš kurios pašalinta asmeninė informacija arba informacija anoniminiu
formatu.

●

Asmeniniai duomenys – informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu

●

Slapti asmeniniai duomenys – su sveikata susiję Asmeniniai duomenys, apimantys saugomą
informaciją apie sveikatos būklę (PHI), kaip tai apibrėžia 1996 m. Sveikatos draudimo portatyvumo
ir atskaitomybės aktas („Health Insurance Portability and Accountability Act“) su pataisymais,
įskaitant 2009 m. Amerikos atgaivinimo ir naujų investicijų akto („American Recovery and
Reinvestment Act“) Sveikatos priežiūros informacijos technologijos, skirtos ekonomikai ir klinikinei
sveikatos priežiūrai, aktą („Health Information Technology for Economic & Clinical Health Act“)
(HITECH Aktas“), konkrečias JAV sveikatos ir paslaugų departamento paskelbtas HIPAA 45 C.F.R.
160 ir 164 dalyse taisykles ir pagal HITECH Aktą paskelbtas konkrečias taisykles (bendrai –
HIPAA).

Saugos funkcijos ir įsipareigojimai
„Cloud Service“ įgyvendina šias saugos funkcijas: Slapti duomenys „Cloud Service“ laikomi šifruoti.
„Cloud Service“ šifruoja turinį perduodama duomenis tarp IBM tinklo ir „Datapower“ tinklo prieigos taško ir
užkardos. „Cloud Service“ šifruoja turinį, kai yra neaktyvi laukdama duomenų perdavimo.
Ši „Cloud Service“ įtraukiama į IBM Privatumo apsaugos sertifikavimą ir taikoma, kai Klientas pasirenka
saugoti „Cloud Service“ JAV esančiame duomenų centre, ir jai taikoma IBM Privatumo apsaugos
privatumo politika, kurią rasite apsilankę http://www.ibm.com/privacy/details/us/en/privacy_shield.html.

3.

Techninis palaikymas
„Watson“ palaikymas suteikia internetinį palaikymo portalą, skirtą pateikti ir valdyti incidentams, kuriems
išspręsti reikalingas „IBM Watson Health“ palaikymas. IBM pateiks „IBM Software as a Service Support
Handbook“ (IBM Programinės įrangos kaip paslaugos palaikymo vadovą), kuriame nurodyta techninio
palaikymo centro kontaktinė informacija, kita informacija ir procesai. Techninis palaikymas įtrauktas į
„Cloud Service“ ir kaip atskiras pasiūlymas neteikiamas. IBM pasilieka teisę pakeisti bet kurį „Uniform
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Resource Identifier“ (URL) ar el. pašto adresą, susijusį su techniniu palaikymu, ir Klientui kuo greičiau
praneš apie bet kokius pasikeitimus.
Klientas nustatys komandą, kuri teiks pirmąjį palaikymą visiems „Cloud Service“ įgaliotiesiems
vartotojams.

4.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

4.1

Mokesčio apskaičiavimas
„Cloud Service“ pateikiama pagal mokesčių apskaitos metriką, nurodomą Operacijų dokumente:
a.

Pacientas – tai matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“. Pacientas – tai
asmuo gaunantis arba užsiregistravęs gauti medicininį gydymą. Reikia įsigyti teises, kurių pakaktų
visiems „Cloud Service“ valdomiems ar stebimiems Pacientams matavimo laikotarpiu, nurodytu
Kliento TSD arba Operacijų dokumente.
Šiame „Cloud Service“ Paciento teisės parduodamos grupėmis po 100.

b.

4.2

Įgaliotasis vartotojas – matavimo vienetas, kuriuo remiantis galima įsigyti „Cloud Service“.
Klientas privalo įsigyti atskiras, priskirtas kiekvienam unikaliam Įgaliotajam vartotojui, suteiktos
prieigos prie „Cloud Service“ teises. Prieiga gali būti suteikta bet kokiu tiesioginiu arba netiesioginiu
būdu (pavyzdžiui, naudojant tankinimo programą, įrangą arba taikomųjų programų serverį) ir bet
kokiomis priemonėmis. Reikia įsigyti teises, pakankamas Įgaliotųjų vartotojų, kuriems suteikta
prieiga prie „Cloud Service“, skaičiui padengti matavimo laikotarpiu, nurodytu Kliento TSD arba
Operacijų dokumente.

Mokesčiai už perviršį
Jei faktinis „Cloud Service“ naudojimas matavimo laikotarpiu viršys TSD nurodytas teises, mokestis už
perviršį, pagal Operacijų dokumente nustatytą tarifą, bus taikomas kitą mėnesį po perviršio.

4.3

Patikrinimas
Klientas i) palaikys ir gavęs prašymą teiks įrašus ir sistemos įrankių išvestį, kai tai pagrįstai bus reikalinga
IBM ir jos nepriklausomam auditoriui, kad patikrintų, kaip Klientas laikosi šios Sutarties sąlygų, ir ii)
nedelsdamas užsakys bei apmokės visas reikiamas teises pagal tuo metu IBM galiojančius tarifus ir kitus
tokio patikrinimo metu nustatytus mokesčius bei prievoles, nurodytas IBM sąskaitoje faktūroje. Šie sąlygų
laikymosi patikrinimo įsipareigojimai galioja „Cloud Service“ laikotarpį ir dvejus metus po jo.

5.

Terminas ir atnaujinimo galimybės
„Cloud Service“ naudojimo terminas prasideda nuo dienos, kai IBM praneša Klientui, kad jis turi prieigą
prie „Cloud Service“, kaip aprašyta TSD. TSD bus nurodyta, ar „Cloud Service“ bus atnaujinama
automatiškai, naudojama nepertraukiamo naudojimo pagrindu ar nutraukiama laikotarpio pabaigoje.
Taikant automatinį atnaujinimą, jei Klientas mažiausiai prieš 90 dienų iki termino galiojimo pabaigos
nepateikė prašymo raštu nebeatnaujinti, „Cloud Service“ bus automatiškai atnaujinta TSD nurodytam
laikotarpiui.
Naudojant nuolat, „Cloud Service“ pasiekiamumas pratęsiamas kiekvieną mėnesį, kol Klientas prieš 90
dienų iki nutraukimo raštu pateiks prašymą nutraukti. Praėjus 90 dienų laikotarpiui, „Cloud Service“ bus
pasiekiama iki kalendorinio mėnesio pabaigos.

6.

Papildomos sąlygos

6.1

Bendrosios nuostatos
Klientas sutinka, kad spaudoje ar rinkodaros informacijoje IBM gali Klientą viešai vadinti „Cloud Services“
prenumeratoriumi.

6.2

Viešumas
Šis Paslaugos aprašas nesuteikia Klientui jokių teisių reklamuojant, vykdant viešąsias ar kitas rinkodaros
veiklas naudoti pavadinimus, prekės pavadinimus, prekės ženklus ar kitaip nurodyti IBM, įskaitant
santraukas, sutrumpinimus ar anksčiau nurodytų elementų modelius, be išankstinio raštiško sutikimo ir
Klientas sutinka nenaudoti arba nenurodyti „Cloud Services“, šio Paslaugos aprašo arba jo sąlygų
vykdydamas bet kokią tokią veiklą be aiškaus kitos šalies raštiško sutikimo.
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6.3

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar kitas paslaugas
Jeigu Klientas arba galutinis vartotojas perduoda turinį į trečiosios šalies žiniatinklio svetainę arba priima
informaciją iš jos ar kitos paslaugos, į kurią „Cloud Service“ nukreipia arba prie kurios suteikia prieigą,
Klientas ir galutiniai vartotojai sutinka, kad IBM įgalintų bet kokį tokį turinio perdavimą, tačiau tai yra
išskirtinai Kliento, galutinio vartotojo ir trečiosios šalies žiniatinklio svetainės arba paslaugos sąveika. IBM
neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl tokių trečiosios šalies svetainių arba tarnybų ir neprisiims jokių
įsipareigojimų dėl tokių trečiosios šalies svetainių arba tarnybų.

6.4

Operacijos
IBM nėra atsakinga už jokius aspektus, susijusius su Kliento ir Kliento galutinių vartotojų produktų ar
paslaugų siūlymu ir pardavimu bei siūlymu ir pardavimui vienas kitam („Operacijos“), neatsižvelgiant į tai,
ar šios dėl subjektų ryšių atsiradusios Operacijos yra susijusios su „Cloud Service“.

6.5

Nėra atitikties garantijos
„Cloud Service“ naudojimas negarantuoja suderinamumo su įstatymu, taisykle, standartu ar praktika.
Klientas yra atsakingas už taikomumo nustatymą ir visų galiojančių įstatymų, reglamentų ir licencijavimo
reikalavimų, taikomų „Cloud Service“ pasiūlymo naudojimui ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimui,
laikymąsi. Bet kokios „Cloud Service“ pateikiamos instrukcijos, siūlomas naudojimas ar patarimai nėra
teisinė, apskaitos arba kitoks profesionalo patarimas, todėl Klientas įspėjamas konsultuotis su teisininku
arba kitais ekspertais. Klientas išskirtinai atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas Kliento ir vartotojų veiklos
suderinamumas su visais taikomais įstatymais, taisyklėmis, standartais ir praktikomis.
Klientas išskirtinai atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas Kliento ir Kliento galutinio vartotojo veiklos
suderinamumas su visais taikomais įstatymais, taisyklėmis, standartais ir praktikomis. Klientas vienintelis
atsakingas už tai, kad Kliento galutiniai vartotojai laikytųsi galutinio vartotojo naudojimo sąlygų, susijusių
su „Cloud Service“ pasiūlymu, ir gautų visus reikalingus pacientų sutikimus, susijusius su EMR
naudojimu, perdavimu ir laikymu, individualiai identifikuojama informacija apie sveikatos būklę ir kita
paciento informacija. Klientas vienintelis atsakingas už tai, kad Klientas laikytųsi visų taikomų Kliento
institucijos strategijų nuostatų ir gautų visus reikalingus Kliento institucijos tyrimų etikos komisijos
leidimus. „Cloud Service“ naudojimas negarantuoja suderinamumo su įstatymu, taisykle, standartu ar
praktika. Bet kokios „Cloud Service“ pateikiamos instrukcijos, siūlomas naudojimas ar patarimai nėra
teisinis, apskaitos, medicininis arba kitoks profesionalo patarimas, todėl Klientas įspėjamas konsultuotis
su teisininku arba kitais ekspertais.
Klientas supranta, kad „Cloud Service“ buvo sukurta ir naudojama informacija, pagrįsta ir nuo pradžių
sukurta naudoti Jungtinėse Amerikos Valstijose; jokios kita jurisdikcija pagrįstos specialios informacijos
„Cloud Service“ nėra.
Klientas supranta ir sutinka, kad „Cloud Service“ padeda gydytojams priimti sprendimus, tačiau IBM
neprisiima jokios atsakomybės už Kliento įmonės arba paciento priežiūros veiksmus. Klientas sutinka,
kad bet koks Kliento arba jo Kliento galutinių vartotojų „Cloud Service“ naudojimas nesumažins Kliento
arba jo Kliento galutinių vartotojų atsakomybės už paciento priežiūrą. Prisiimdama ir teikdama „Cloud
Service“ pagal Paslaugos aprašo sąlygas, IBM veikia išskirtinai kaip paslaugos teikėjas ir tai nereiškia,
kad užsiima medicinos praktika arba kita profesionalia klinikine ar licencijuota veikla, o „Cloud Service“ tik
palengvina informacijos teikimą Klientui ir Kliento medicininės ar kitokios sveikatos priežiūros
profesionalams, privalantiems įvertinti „Cloud Service“ saugumą, ir lavinti Kliento / Kliento nepriklausomų
profesionalų nuovoką priimant priežiūros sprendimus, gautus naudojant „Cloud Service“, o ne kliaujantis
ja. IBM ir jos kūrėjai bei turinio teikėjai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) „Memorial Sloan Kettering Cancer
Center“, neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl „Cloud Service“ ir kitos medicininės
informacijos, pasiekiamos naudojant „Cloud Service“, tikslumo, pilnumo, tinkamumo, reikalingumo,
saugumo arba tikslingumo, išskyrus šiame dokumente ir „Cloud Service“ sutartyse nurodytą atsakomybę
ar įsipareigojimus.
Be to, turinys ir informacija, pateikti naudojant „Cloud Service“ pasiūlymą, paskelbimo metu buvo
naujausi, tačiau tokia informacija, įskaitant susijusias rekomendacijas, gali būti pasenusi arba
nebetinkama. Jeigu IBM turinio teikėjai, įskaitant „Memorial Sloan Kettering Cancer Center“, pateiks
naujesnės informacijos, suplanuotų naujinimų metu IBM gali įtraukti atnaujintą „Cloud Service“ pasiūlymo
turinį. Šiuo metu IBM planuoja 3–4 naujinimus per metus.
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6.6

Reglamentavimo aspektai
Australijoje, Bangladeše, Butane Brazilijoje, Kanadoje, Čilėje, Indijoje, Meksikoje, Nepale, Naujojoje
Zelandijoje, Peru, Filipinuose, Rusijos Federacijoje, Pietų Korėjoje, Tailande ir JAV:
●

Klientas sutinka, kad „Cloud Service“ NĖRA SKIRTA pagalbiniam medicinos prietaisui,
naudojamam priimant klinikinius sprendimus, atliekant tiriamąjį gydymą arba pacientų gydymą
komerciniu pagrindu, kurti, kaip apibrėžta Jungtinių Amerikos Valstijų maisto, vaistų ir kosmetikos
gaminių akto 201(h) skyriuje su pakeitimais ir įgyvendinančioje Kliento šalyje galiojančiuose
įstatymuose ir teisės aktuose.

Suomijoje, Airijoje, Nyderlanduose, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje:
●

Klientas sutinka, kad „Cloud Service“ NĖRA SKIRTA pagalbiniam medicinos prietaisui, nadojamam
priimant klinikinius sprendimus, atliekant tiriamąjį gydymą arba pacientų gydymą komerciniu
pagrindu, kurti, kaip apibrėžta Jungtinių Amerikos Valstijų maisto, vaistų ir kosmetikos gaminių akto
201(h) skyriuje. Be to, Klientas sutinka, kad „Cloud Service“ YRA SKIRTA sudaryti medicinos
prietaisą, laikantis įgyvendinančioje Kliento šalyje galiojančių įstatymų ir teisės aktų.

Nepaisant išankstinių ketinimų, Klientas supranta ir sutinka, kad „Cloud Service“ pasiūlymui gali būti
taikomi vienos ar kelių reguliavimo institucijų teisės aktai. Jeigu toks nenumatytas atvejis įvyksta
prenumeratos laikotarpiu ir IBM negali arba nenori sutikti su nuostatomis, IBM gali nuspręsti toliau teikti
Klientui „Cloud Service“; kitu atveju IBM nutrauks sutartį. Toks nutraukimas neužtraukia IBM jokios
baudos ir nesuteikia Klientui teisės į jokį grąžinimą, kreditą ar kompensaciją pagal šio Paslaugos aprašo
ar kitos sutarties su IBM sąlygas.
Klientas niekuomet nesikreips į reguliavimo institucijas dėl „Cloud Service“. Jeigu Klientas turi klausimų ar
abejonių dėl normatyvinių reikalavimų, susijusių su „Cloud Service“, Klientas privalo spręsti juos kartu su
IBM. Kai tai susiję su Klientu ir IBM, IBM yra vienintelė atsakinga už bendravimą su visomis reguliavimo
institucijomis dėl „Cloud Service“, išskyrus atvejus, kai tokios reguliavimo institucijos kreipiasi į Klientą
tiesiogiai; tokiu atveju Klientas nedelsdamas privalo pranešti apie tai IBM ir bendradarbiauti su tokiomis
reguliavimo institucijomis tiek, kiek to reikalauja įstatymas.
Jeigu IBM pateikia įtraukti kitas „Cloud Service“ pasiūlymo iteracijas į medicinos įrenginių registrą,
Klientas privalo suteikti pagrįstą palaikymą ir bendradarbiauti su IBM, kad padėtų sukurti atitinkamą
reguliuojamąją dokumentaciją ir laikytis reikalavimų patekus į rinką. Šiuo atžvilgiu IBM gali pareikalauti
pateikti reikiamą medžiagą, duomenis ir informaciją, įskaitant, be apribojimų, Kliento sveikatos duomenų,
Kliento turinio, Kliento elektroninių sveikatos įrašų sistemų, Kliento dokumentų, susijusių su priežiūros
standartais, aprašus ir informaciją apie nepageidaujamas reiškinius bei panašią informacija, kuri
reikalinga kuriant ataskaitas po patekimo į rinką ir laikantis visų kitų normatyvinių reikalavimų. IBM
sutinka, kad Klientas, laikydamasis galiojančių įstatymų, gali atskleisti ne visą informaciją.
Klientas surengs atitinkamą „Cloud Service“ mokymą Kliento galutiniams vartotojams.

6.7

„Cloud Service“ naudojimas
Klientas gali naudoti „Cloud Service“ pasiūlymą, kaip nustato IBM, su sąlyga, kad:
a.

Klientas laikosi visų šio Paslaugos aprašo sąlygų, visų galiojančių įstatymų, reglamentų ir
licencijavimo reikalavimų, taikomų norint pasiekti ir naudoti „Cloud Service“ pasiūlymą bei teikti
sveikatos priežiūros paslaugas.

b.

Klientas užtikrina, kad tik Kliento galutiniams vartotojams suteikiama prieigos prie „Cloud Service“
teisė.

c.

Prieš pradėdamas naudoti „Cloud Service“ pasiūlymą bet kokiu tikslu, Klientas gaus reikiamus
mokymus dėl „Cloud Service“ įgaliotųjų leidimų ir naudojimo paskirčių. Savarankiški internetiniai
kursai ir darbuotojų mokymas vietoje siūlomi kaip papildomos laboratorijų paslaugos. Visa
informacija, kurią Klientas pateikia arba įveda „Cloud Service“ pasiūlyme, Kliento turimomis
žiniomis, bus tiksli ir išsami. Klientas nenaudoja „Cloud Service“ pasiūlymo kaip nepriklausomo
medicininio tyrimo ir sprendimo priėmimo pakaitalo.

d.

„Cloud Service“ naudojantiems Kliento galutiniams vartotojams taikomos galutinio vartotojo
naudojimo sąlygos.

e.

Apribojimai: į Sutartį įtraukti atsakomybės apribojimai ir atsisakymai taip pat taikomi „Memorial
Sloan Kettering Cancer Center“ ir visiems „Cloud Service“ pasiūlymo sprendimo kūrėjams, turinio
teikėjams ir tiekėjams bei visiems jų filialams, licencijų išdavėjams ir atitinkamiems jų direktoriams,
pareigūnams, darbuotojams arba agentams ir yra daugiausia, už ką šios šalys bendrai atsakingos.
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Galutiniai vartotojai nėra šios Sutarties trečiosios šalies naudos gavėjai ir Klientas saugos IBM nuo
bet kokių galutinio vartotojo pretenzijų.

6.8

Duomenų teisės
JAV vykdomose sutartyse, be verslo partnerių sutartyje leistino naudojimo ir atskleidimo, Klientas suteikia
IBM teisę ir, kaip verslo partneris, visus reikiamus leidimus kurti duomenų rinkinius, iš kurių pašalinta
asmeninė informacija, naudojant Kliento duomenis, naudoti duomenų kaupimo paslaugas. Be to,
Sutarties laikotarpiu ir jam pasibaigus IBM turi teisę naudoti, modifkuoti, atskleisti ir platinti šiuos duomenų
rinkinius bet kokiu tikslu.
Jei leidžiama, IBM laikydamasi galiojančių įstatymų, gali naudoti Kliento duomenis bei įžvalgas ir kitą
informaciją, gautą iš Kliento duomenų teikiant „Cloud Service“, pašalinus ir (arba) pakeitus pseudonimais
asmeninius tiesioginius arba netiesioginius identifikatorius, produkto tyrimo, bandymo ir kūrimo tikslais.
Klientai gali atsisakyti tokio naudojimo, susisiekę su Klientui priskirtu Pasiūlymų valdymo komandos
atstovu.

i128-0007-03 (03/2017)

6 psl. iš 6

