Opis Usługi
IBM Fast Data for Business
Niniejszy opis dotyczy Usługi Przetwarzania w Chmurze, którą IBM oferuje Klientowi. „Klient” oznacza tu podmiot
zawierający umowę wraz z jego autoryzowanymi użytkownikami i odbiorcami Usługi Przetwarzania w Chmurze.
Odpowiednia Oferta Cenowa i dokument Proof of Entitlement (PoE) są dostarczane jako odrębne Dokumenty
Transakcyjne.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze
IBM Fast Data for Business (Usługa Przetwarzania w Chmurze) to usługa udostępniana w chmurze
obsługującej jednego klienta. Umożliwia Klientom pobieranie, przetwarzanie i wzbogacanie, utrwalanie i
archiwizowanie oraz dystrybuowanie obciążeń zawierających dane. Jest to oferta świadczona jako usługa
zarządzana, w ramach której IBM zapewnia pomoc przy konfigurowaniu i wsparcie operacyjne
środowiska używanego przez Klienta do przetwarzania jego obciążeń.

1.1

Edycje

1.1.1

IBM Fast Data for Business – Grand
Ta oferta zapewnia obsługę obciążeń do 3000 zdarzeń szczytowych na sekundę, przesyłanie
maksymalnie 1 TB danych miesięcznie, maksymalnie 800 godzin przetwarzania, przechowywanie
maksymalnie 50 TB danych w obiektowej pamięci masowej oraz przechowywanie maksymalnie 1 TB
danych w klastrze pamięci masowej.

1.1.2

IBM Fast Data for Business – Extended
Ta oferta zapewnia obsługę obciążeń do 18 000 zdarzeń szczytowych na sekundę, przesyłanie
maksymalnie 10 TB danych miesięcznie, maksymalnie 1600 godzin przetwarzania, przechowywanie
maksymalnie 200 TB danych w obiektowej pamięci masowej oraz przechowywanie maksymalnie 5 TB
danych w klastrze pamięci masowej.

1.1.3

IBM Fast Data for Business – Enterprise
Ta oferta zapewnia obsługę obciążeń do 36 000 zdarzeń szczytowych na sekundę, przesyłanie
maksymalnie 100 TB danych miesięcznie, maksymalnie 10 000 godzin przetwarzania, przechowywanie
maksymalnie 1000 TB danych w obiektowej pamięci masowej oraz przechowywanie maksymalnie 14 TB
danych w klastrze pamięci masowej.

1.2

Opłaty za używanie – oferty Additional Usage zwiększające możliwości używania
Każdą z następujących ofert Additional Usage można wykorzystać w połączeniu z poszczególnymi
edycjami usługi: IBM Fast Data for Business – Grand, IBM Fast Data for Business – Extended lub IBM
Fast Data for Business – Enterprise. Są to oferty z opłatą za używanie. Opłaty te są naliczane wtedy, gdy
wykorzystanie usługi przekroczy miesięczne limity udostępniane w ramach danej edycji.
a.

IBM Fast Data for Business – Data Movement – Additional Usage
Ta oferta udostępnia możliwość przenoszenia dodatkowej ilości danych mierzonej w gigabajtach.

b.

IBM Fast Data for Business – Transaction Volume – Additional Usage
Ta oferta udostępnia możliwość przetwarzania dodatkowego Tysiąca Zdarzeń na Sekundę.

c.

IBM Fast Data for Business – Compute Workload – Additional Usage
Ta oferta udostępnia dodatkowy czas przetwarzania obciążeń mierzony w godzinach.

d.

IBM Fast Data for Business – Object-based Storage – Additional Usage
Ta oferta udostępnia możliwość korzystania z dodatkowej obiektowej pamięci masowej mierzonej w
terabajtach.

e.

IBM Fast Data for Business – Database Storage – Additional Usage
Ta oferta udostępnia możliwość korzystania z dodatkowej pamięci masowej bazy danych mierzonej
w gigabajtach.
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1.3

Usługi konfigurowania

1.3.1

IBM Fast Data for Business
Ta oferta obejmuje 300 godzin zdalnych usług specjalistycznych, których celem jest skonfigurowanie
instancji Fast Data for Business w chmurze dla Klienta.

1.4

Usługi świadczone zdalnie

1.4.1

IBM Fast Data for Business – Customization Services
Ta oferta obejmuje zdalne usługi specjalistyczne, których celem jest dostosowanie i rozbudowanie
instancji Fast Data for Business w chmurze dla Klienta.

2.

Ochrona Zawartości i danych
Specyfikacja techniczna dotycząca Przetwarzania i Ochrony Danych (zwana dalej „Specyfikacją
Techniczną”) określa informacje odnoszące się do konkretnej Usługi Przetwarzania w Chmurze i
precyzujące, jakie rodzaje Zawartości mogą być przetwarzane przez daną Usługę, jakie czynności
przetwarzania są realizowane, jakie są opcje ochrony danych, a także jakie są szczegółowe zasady
przechowywania i zwrotu Zawartości. Wszelkie szczegółowe informacje lub wyjaśnienia i terminy, w tym
obowiązki Klienta, związane z korzystaniem z Usługi Przetwarzania w Chmurze oraz opcjami ochrony
danych (jeśli są dostępne) zostaną przedstawione w tym paragrafie. W zależności od opcji wybranych
przez Klienta korzystanie z Usługi Przetwarzania w Chmurze może być regulowane przez więcej niż
jedną Specyfikację Techniczną. Specyfikacja Techniczna może być dostępna tylko w języku angielskim,
bez tłumaczenia na język miejscowy. Strony uzgadniają, bez względu na praktykę prawa miejscowego
oraz zwyczaje lokalne, że znają język angielski i że jest to właściwy język w odniesieniu do nabywania
Usług Przetwarzania w Chmurze oraz korzystania z nich. Do Usługi Przetwarzania w Chmurze oraz opcji
dostępnych w jej ramach mają zastosowanie określone poniżej Specyfikacje Techniczne. Klient
potwierdza, że i) IBM może co pewien czas modyfikować Specyfikacje Techniczne według własnego
uznania oraz ii) takie modyfikacje zastąpią wcześniejsze wersje. Celem modyfikacji Specyfikacji
Technicznych jest i) doprecyzowanie lub lepsze objaśnienie zobowiązań, ii) zapewnienie zgodności z
aktualnie obowiązującymi standardami i przepisami prawa lub iii) dodanie nowych zobowiązań. Żadne
modyfikacje Specyfikacji Technicznych nie umniejszą w znacznym stopniu ochrony danych w Usłudze
Przetwarzania w Chmurze.
Odsyłacze do odpowiednich Specyfikacji Technicznych:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=7CD8A2701E1811E7A5528B71511775D5
Klient odpowiada za podjęcie niezbędnych działań w celu zamówienia, aktywacji lub zastosowania
dostępnych opcji ochrony danych w odniesieniu do Usługi Przetwarzania w Chmurze. Klient przyjmuje
odpowiedzialność za używanie Usług Przetwarzania w Chmurze w przypadku niepodjęcia tych działań, w
tym odpowiedzialność związaną z przestrzeganiem przepisów o ochronie danych lub innych przepisów
prawa mających zastosowanie do Zawartości.
Jeśli do Zawartości stosuje się ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO – UE/2016/679), to w
zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie do danych osobowych uwzględnionych w Zawartości,
obowiązuje Dodatek dotyczący Przetwarzania Danych IBM (DPD) dostępny pod adresem
http://ibm.com/dpa oraz Załączniki szczegółowe do DPD przywołane w niniejszej Umowie jako jej część.
Odpowiednie Specyfikacje Techniczne do niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze będą pełnić rolę
Załączników Szczegółowych do Dodatku dotyczącego Przetwarzania Danych. Jeśli obowiązuje DPD, to
obowiązek powiadamiania przez IBM Podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego o zmianach oraz
prawo Klienta do sprzeciwu wobec takich zmian będą stosowane w sposób określony w DPD.

3.

Umowa dotycząca Poziomu Usług
IBM udostępnia przedstawioną poniżej Umowę dotyczącą Poziomu Usług („SLA”) w odniesieniu do
niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze zgodnie z dokumentem PoE. Umowa dotycząca Poziomu
Usług nie stanowi gwarancji (rękojmia jest również wyłączona). Umowa dotycząca Poziomu Usług jest
dostępna tylko dla Klienta i ma zastosowanie wyłącznie w środowiskach produkcyjnych.
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3.1

Uznania z tytułu Dostępności
Klient musi zarejestrować w dziale wsparcia technicznego IBM zgłoszenie problemu o Poziomie istotności
1 w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania informacji o tym, że dane zdarzenie ma krytyczny wpływ na
działalność przedsiębiorstwa, a Usługa Przetwarzania w Chmurze jest niedostępna. Klient udzieli IBM
uzasadnionej pomocy podczas diagnozowania i rozwiązywania problemu.
Reklamację dotyczącą zgłoszenia problemu z powodu niedotrzymania Umowy dotyczącej Poziomu Usług
należy złożyć w ciągu 3 dni roboczych od końca miesiąca obowiązywania umowy. Wyrównanie z tytułu
uzasadnionej reklamacji w sprawie niedotrzymania Umowy dotyczącej Poziomu Usług będzie mieć
postać uznania na poczet przyszłej faktury z tytułu opłat za Usługę Przetwarzania w Chmurze, a jego
kwota będzie uzależniona od czasu, w którym procesy przetwarzania dla Usługi Przetwarzania w
Chmurze w systemie produkcyjnym były niedostępne (zwanego dalej „Przestojem”). Przestój jest
mierzony od chwili zgłoszenia zdarzenia przez Klienta do chwili przywrócenia Usługi Przetwarzania w
Chmurze. Nie obejmuje zaplanowanych lub zapowiedzianych wyłączeń systemu w celu przeprowadzenia
prac serwisowych, jak również przerw w pracy systemu spowodowanych przyczynami, na które IBM nie
ma wpływu, problemami z zawartością, technologią, projektami lub instrukcjami Klienta bądź osoby
trzeciej, zastosowaniem nieobsługiwanych konfiguracji systemu lub platform, innymi błędami Klienta,
spowodowanym przez Klienta incydentem dotyczącym bezpieczeństwa lub testowaniem zabezpieczeń
Klienta. IBM naliczy najwyższe obowiązujące wyrównanie na podstawie łącznej dostępności Usługi
Przetwarzania w Chmurze osiągniętej w danym miesiącu obowiązywania umowy, zgodnie z poniższą
tabelą. Łączna kwota wyrównań przyznanych za dowolny miesiąc obowiązywania umowy nie może w
żadnym razie przekroczyć 10% kwoty równej 1/12 (jednej dwunastej) rocznej opłaty za Usługę
Przetwarzania w Chmurze.

3.2

Poziomy Usług
Dostępność Usługi Przetwarzania w Chmurze w miesiącu obowiązywania umowy
Dostępność w miesiącu obowiązywania umowy

Wyrównanie
(procent miesięcznej opłaty za subskrypcję* za
miesiąc obowiązywania umowy, którego dotyczy
reklamacja)

Poniżej 99,9%

2%

Poniżej 99%

5%

Poniżej 95%

10%

* Jeśli Klient nabył Usługę Przetwarzania w Chmurze od Partnera Handlowego IBM, to miesięczna opłata
za subskrypcję zostanie obliczona na podstawie aktualnej ceny katalogowej Usługi Przetwarzania w
Chmurze obowiązującej w miesiącu obowiązywania umowy, którego dotyczy reklamacja, objętej upustem
w wysokości 50%. IBM udostępni rabat bezpośrednio Klientowi.
„Dostępność” wyrażona procentowo jest równa ilorazowi łącznej liczby minut w danym miesiącu
obowiązywania umowy pomniejszonej o łączny czas trwania Przestojów w minutach w danym miesiącu
obowiązywania umowy oraz łącznej liczby minut w danym miesiącu obowiązywania umowy.

4.

Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne do Usługi Przetwarzania w Chmurze jest świadczone pocztą elektroniczną.
Informacje kontaktowe działu wsparcia technicznego oraz inne informacje i procesy zostały
przedstawione w „Podręczniku wsparcia dla usługi IBM Software as a Service (SaaS)” dostępnym pod
adresem https://www-01.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html. Wsparcie techniczne jest
oferowane razem z Usługą Przetwarzania w Chmurze i nie jest dostępne jako oddzielna oferta.

5.

Informacje o uprawnieniach i rozliczaniu

5.1

Opłaty rozliczeniowe
Przy sprzedaży Usługi Przetwarzania w Chmurze wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana na
podstawie jednej z następujących miar, zgodnie z Dokumentem Transakcyjnym:
●

Jednostką miary, według której można korzystać z usług, jest Przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie
obejmuje usługi specjalistyczne i/lub szkoleniowe związane z Usługą Przetwarzania w Chmurze.
Klient musi uzyskać odpowiednie uprawnienia umożliwiające obsługę każdego Przedsięwzięcia.
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5.2

●

Jednostką miary, według której można korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze, jest Instancja.
Instancja oznacza dostęp do konkretnej konfiguracji Usługi Przetwarzania w Chmurze. Dla każdej
udostępnionej Instancji Usługi Przetwarzania w Chmurze Klient musi uzyskać odpowiednie
uprawnienia umożliwiające mu uzyskiwanie do niej dostępu i jej używanie w okresie pomiarowym
określonym w dokumencie PoE lub Dokumencie Transakcyjnym Klienta.

●

Jednostką miary, według której można korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze, jest Tysiąc
Zdarzeń na Sekundę. Zdarzenie oznacza wystąpienie określonego zdarzenia, które jest
przetwarzane przez Usługę Przetwarzania w Chmurze lub związane z jej używaniem. Klient musi
uzyskać odpowiednie uprawnienia umożliwiające obsługę liczby Zdarzeń na Sekundę
występujących w okresie pomiarowym określonym w dokumencie PoE lub Dokumencie
Transakcyjnym Klienta.

●

Jednostką miary, według której można korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze, jest Godzina.
Klient musi uzyskać odpowiednie uprawnienia umożliwiające wykorzystanie łącznej liczby pełnych
lub niepełnych Godzin dostępnych w ramach Usługi Przetwarzania w Chmurze w okresie
pomiarowym określonym w dokumencie PoE lub Dokumencie Transakcyjnym.

●

Jednostką miary, według której można korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze, jest Gigabajt.
Gigabajt definiuje się jako 2 do 30. potęgi bajtów danych (1 073 741 824 bajty). Klient musi uzyskać
odpowiednie uprawnienia umożliwiające obsługę łącznej liczby Gigabajtów przetwarzanych przez
Usługę Przetwarzania w Chmurze w okresie pomiarowym określonym w dokumencie PoE lub
Dokumencie Transakcyjnym Klienta.

●

Jednostką miary, według której można korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze, jest Terabajt.
Terabajt to 2 do 40. potęgi bajtów. Klient musi uzyskać odpowiednie uprawnienia umożliwiające
obsługę łącznej liczby Terabajtów przetwarzanych przez Usługę Przetwarzania w Chmurze w
okresie pomiarowym określonym w dokumencie PoE lub Dokumencie Transakcyjnym Klienta.

Opłaty wstępne
Za każdą zamówioną usługę konfigurowania będzie naliczana jednorazowa opłata konfiguracyjna według
stawki określonej w Dokumencie Transakcyjnym.

5.3

Opłaty za używanie
Opłata za używanie będzie naliczana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Klient korzystał z
Usługi, według stawki przedstawionej w Dokumencie Transakcyjnym.

5.4

Opłaty za Usługi Zdalne
Opłata za usługę zdalną będzie naliczana według stawki określonej w Dokumencie Transakcyjnym.
Usługa zdalna traci ważność po upływie 90 dni od daty nabycia, niezależnie od tego, czy została ona
wykorzystana.

5.5

Częstotliwość rozliczeń
Na początku okresu rozliczeniowego, zgodnie z wybraną częstotliwością rozliczeń IBM będzie wystawiać
Klientowi faktury z tytułu należnych opłat, z wyjątkiem opłat za przekroczenie limitu i opłat za faktyczne
wykorzystanie, które będą rozliczane z dołu.

5.6

Weryfikacja
Klient będzie i) prowadzić i na żądanie dostarczać rekordy i dane wyjściowe narzędzi systemowych w
zakresie niezbędnym dla IBM i jego niezależnych rewidentów w celu zweryfikowania, czy Klient
przestrzega Umowy, oraz ii) niezwłocznie zamawiać i opłacać wszelkie niezbędne uprawnienia według
cen obowiązujących w danym czasie, a także uiszczać inne opłaty oraz spełniać inne zobowiązania
stwierdzone w wyniku takiej weryfikacji, zgodnie z fakturą wystawioną przez IBM. Takie zobowiązania w
zakresie weryfikacji zgodności pozostają w mocy przez cały okres świadczenia Usługi Przetwarzania w
Chmurze i przez dwa lata po jego zakończeniu.

6.

Okres obowiązywania i możliwości odnowienia
Okres obowiązywania Usługi Przetwarzania w Chmurze rozpoczyna się z datą powiadomienia Klienta
przez IBM o udostępnieniu mu tej usługi zgodnie z dokumentem PoE. W dokumencie PoE zostanie
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określone, czy Usługa Przetwarzania w Chmurze będzie odnawiana automatycznie, kontynuowana na
zasadzie nieprzerwanego używania czy zakończona po upływie okresu jej obowiązywania.
W przypadku odnawiania automatycznego Usługa Przetwarzania w Chmurze będzie automatycznie
przedłużana na okres wskazany w dokumencie PoE, chyba że Klient złoży pisemny wniosek o jej
nieprzedłużanie co najmniej 90 dni przed datą jej wygaśnięcia.
W przypadku kontynuacji na zasadzie nieprzerwanego używania dostępność Usługi Przetwarzania w
Chmurze będzie przedłużana z miesiąca na miesiąc, chyba że Klient wypowie ją pisemnie z
wyprzedzeniem co najmniej 90 dni. Po zakończeniu takiego 90-dniowego okresu wypowiedzenia Usługa
Przetwarzania w Chmurze będzie dostępna do końca miesiąca kalendarzowego.

7.

Warunki dodatkowe

7.1

Postanowienia ogólne
Klient wyraża zgodę na publikowanie przez IBM w komunikatach reklamowych lub marketingowych
informacji o Kliencie jako subskrybencie Usług Przetwarzania w Chmurze.
Klient nie może używać Usługi Przetwarzania w Chmurze, osobno lub w połączeniu z innymi usługami lub
produktami, w celu wykonywania następujących czynności wysokiego ryzyka: projektowanie, konstrukcja,
kontrolowanie lub konserwacja obiektów jądrowych, systemów transportu masowego, systemów kontroli
lotów, samochodowych systemów kontrolnych, systemów uzbrojenia, nawigacji lotniczej lub lotniczych
systemów komunikacyjnych, ani też do wykonywania innych czynności, w przypadku których awaria
Usługi Przetwarzania w Chmurze mogłaby spowodować ryzyko śmierci lub poważnego uszczerbku na
zdrowiu.

7.2

Korzystanie z Usług Osób Trzecich
Warstwa aplikacji Usługi Przetwarzania w Chmurze oraz dane i zawartość Klienta mogą być
udostępniane w infrastrukturze i na platformie usług przetwarzania w chmurze osoby trzeciej. IBM nie
zarządza tą infrastrukturą i platformą. Infrastruktura Usługi Przetwarzania w Chmurze, niektóre aspekty
platformy Usługi Przetwarzania w Chmurze i powiązane usługi, w tym centrum przetwarzania danych,
serwery, pamięć masowa i sieć, kopie zapasowe aplikacji i danych, firewall i systemy wykrywania
zagrożeń oraz interfejsy API do wdrażania, monitorowania i obsługi aplikacji (zwane dalej łącznie
„Usługami Platformy Przetwarzania w Chmurze Innej Firmy”), są udostępniane i zarządzane przez innego
dostawcę. W związku z tym bez względu na jakiekolwiek zapisy zawarte w niniejszym Opisie Usługi lub w
umowie dotyczącej usług podstawowych, na mocy której udostępniana jest ta Usługa Przetwarzania w
Chmurze (np. w Umowie o Usługi Przetwarzania w Chmurze) (zwanej dalej „Umową Podstawową”):
a.

Zobowiązania IBM dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych zawarte w Umowie Podstawowej
lub innych warunkach powiązanych z niniejszą Usługą Przetwarzania w Chmurze nie mają
zastosowania do Usług Platformy Przetwarzania w Chmurze Innej Firmy ani do Usługi
Przetwarzania w Chmurze w zakresie, w jakim jest ona uzależniona od Usług Platformy
Przetwarzania w Chmurze Innej Firmy. Niniejsza Usługa Przetwarzania w Chmurze nie może być
używana do przesyłania, przechowywania ani przetwarzania danych stanowiących Chronione
Informacje dotyczące Zdrowia ani żadnych danych osobowych osób zamieszkałych na terenie Unii
Europejskiej.

b.

Jeśli dostawca Usług Platformy Przetwarzania w Chmurze Innej Firmy powiadomi IBM o wycofaniu
lub zakończeniu świadczenia swoich usług bądź odebraniu IBM lub Klientowi dostępu do takich
usług, to IBM może natychmiast zakończyć świadczenie Usługi Przetwarzania w Chmurze z datą
wejścia w życie takiego wycofania lub zakończenia świadczenia usług przez innego dostawcę,
przekazując Klientowi wypowiedzenie.

c.

IBM nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień, wyraźnych ani domniemanych, oraz nie będzie
ponosić odpowiedzialności wobec Klienta w odniesieniu do Usług Platformy Przetwarzania w
Chmurze Innej Firmy ani do niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze w zakresie, w jakim jest
ona uzależniona od Usług Platformy Przetwarzania w Chmurze Innej Firmy.

d.

Klient zobowiązuje się zabezpieczać i chronić IBM przed wszelkimi roszczeniami, stratami,
odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej)
wynikającymi z roszczeń wnoszonych przeciwko IBM przez dostawcę Usług Platformy
Przetwarzania w Chmurze Innej Firmy w związku z: (a) używaniem Usług Przetwarzania w
Chmurze przez Klienta; (b) naruszeniem przez Klienta niniejszego Opisu Usługi, Umowy
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Podstawowej lub przepisów obowiązującego prawa; (c) zawartością Klienta lub jej połączeniem z
innymi aplikacjami, zawartością lub procesami, co obejmuje wszelkie roszczenia dotyczące
domniemanego naruszenia praw lub wykorzystania w niedozwolony sposób praw osób trzecich
przez zawartość Klienta lub przez jej używanie, tworzenie, projektowanie, produkcję, reklamowanie
lub marketing; (d) sporem między IBM i Klientem.

7.3

Gwarancja „as is” oraz ograniczenie odpowiedzialności
IBM ANI ŻADNE Z JEGO PRZEDSIĘBIORSTW AFILIOWANYCH NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI (RĘKOJMIA JEST NINIEJSZYM RÓWNIEŻ WYŁĄCZONA) WYRAŹNYCH LUB
DOMNIEMANYCH DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, ADEKWATNOŚCI I KOMPLETNOŚCI
JAKICHKOLWIEK INFORMACJI WYJŚCIOWYCH LUB REZULTATÓW OSIĄGNIĘTYCH W WYNIKU
KORZYSTANIA Z USŁUGI PRZETWARZANIA W CHMURZE LUB ZA JEJ POMOCĄ. WSZYSTKIE
TAKIE MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE KLIENTOWI W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS IS”),
BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (RĘKOJMIA JEST NINIEJSZYM RÓWNIEŻ
WYŁĄCZONA), A W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJI DOTYCZĄCYCH REZULTATÓW,
KTÓRE MOŻNA OSIĄGNĄĆ NA SKUTEK UŻYWANIA TAKICH MATERIAŁÓW.
IBM ANI JEGO PRZEDSIĘBIORSTWA AFILIOWANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
BŁĘDY I BRAKI W DANYCH WYJŚCIOWYCH LUB REZULTATACH UZYSKANYCH W WYNIKU
KORZYSTANIA Z USŁUGI PRZETWARZANIA W CHMURZE ALBO ZA JEJ POMOCĄ ORAZ ZA
SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE LUB SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA
BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY, POWSTAŁE W WYNIKU UŻYWANIA PRZEZ
KLIENTA TYCH DANYCH WYJŚCIOWYCH LUB REZULTATÓW ALBO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NA
ICH PODSTAWIE, NAWET JEŚLI PODMIOTY TE ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
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