Opis Usługi
Weather Company Operations Dashboard
Niniejszy opis dotyczy Usługi Przetwarzania w Chmurze. Odpowiednie dokumenty zamówienia zawierają ceny i
dodatkowe informacje dotyczące zamówienia Klienta.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze
W niniejszym Opisie Usługi „Dane” oznaczają dane o pogodzie oraz dane specyficzne dla konkretnych
rynków, dostarczane za pośrednictwem Usługi Przetwarzania w Chmurze, a w szczególności prognozy,
mapy, alerty i wykresy.

1.1

Produkty oferowane
Klient może dokonać wyboru spośród następujących produktów oferowanych:

1.1.1

Weather Company Operations Dashboard Platform
Ta Usługa Przetwarzania w Chmurze korzysta z interfejsów API oraz aplikacji WWW i aplikacji mobilnych,
które umożliwiają Klientowi otrzymywanie Danych.

1.1.2

Weather Company Operations Dashboard Airports
Ta Usługa Przetwarzania w Chmurze korzysta z interfejsów API oraz aplikacji WWW i aplikacji mobilnych,
które umożliwiają Klientowi otrzymywanie Danych dotyczących pogody, mogących wpłynąć na pracę
portów lotniczych. W ramach tej Usługi Przetwarzania w Chmurze Klient otrzymuje alerty dotyczące
nagłych zmian pogody i wyzwalaczy pogodowych, które mają związek z pracą portów lotniczych.

2.

Specyfikacje techniczne dotyczące przetwarzania i ochrony danych
Dodatek IBM dotyczący Przetwarzania Danych dostępny pod adresem http://ibm.com/dpa (dalej „DPD”)
oraz Specyfikacja Techniczna dotycząca Przetwarzania i Ochrony Danych (dalej „Specyfikacja
Techniczna” lub „Załącznik Szczegółowy do DPD”) dostępna za pośrednictwem zamieszczonych poniżej
odsyłaczy zawierają dodatkowe informacje na temat ochrony danych dla Usług Przetwarzania w Chmurze
oraz ich opcji. Informacje te precyzują, 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. Jeśli do Zawartości stosuje się i) ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO – UE/2016/679) lub ii) inne regulacje dotyczące ochrony
danych osobowych określone pod adresem http://ibm.com/dpa/dpl, to w zakresie, w jakim przepisy te
mają zastosowanie do danych osobowych uwzględnionych w Zawartości, obowiązuje DPD.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=BFF1AB404A4311E79342EA59690D4322

3.

Poziomy Usług i wsparcie techniczne

3.1

Umowa dotycząca Poziomu Usług
IBM udostępnia Klientowi przedstawioną poniżej Umowę dotyczącą Poziomu Usług („SLA”). IBM naliczy
najwyższe obowiązujące wyrównanie na podstawie łącznej dostępności Usługi Przetwarzania w
Chmurze, zgodnie z poniższą tabelą. Dostępność wyrażona procentowo jest równa ilorazowi łącznej
liczby minut w danym miesiącu obowiązywania umowy, pomniejszonej o łączną liczbę minut Wyłączenia
Usługi w tym miesiącu, oraz łącznej liczby minut w tym miesiącu. Definicja Wyłączenia Usługi, opis
procesu zgłaszania reklamacji oraz opis sposobu kontaktowania się z IBM w sprawach związanych z
dostępnością usług znajdują się w podręczniku wsparcia dla Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM pod
adresem https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
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Dostępność

Uznanie
(% miesięcznej opłaty za subskrypcję*)

Poniżej 99,9%

2%

Poniżej 99,0%

5%

Poniżej 95,0%

10%
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* Opłata za subskrypcję oznacza cenę w miesiącu obowiązywania umowy, którego dotyczy reklamacja.

3.2

Wsparcie techniczne
Informacje o wsparciu technicznym dla Usługi Przetwarzania w Chmurze, w tym dane kontaktowe,
poziomy istotności, godziny świadczenia usług, czasy reakcji oraz inne informacje i procesy, można
znaleźć w podręczniku wsparcia IBM, dostępnym pod adresem
https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/ (należy wybrać odpowiednią Usługę
Przetwarzania w Chmurze).

4.

Opłaty

4.1

Opłaty rozliczeniowe
Opłaty rozliczeniowe za Usługę Przetwarzania w Chmurze są określone w Dokumencie Transakcyjnym.
Przy sprzedaży niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze wysokość opłat rozliczeniowych jest ustalana
na podstawie następującej miary:
●

Element oznacza wystąpienie określonego elementu, który jest przetwarzany lub zarządzany przez
Usługę Przetwarzania w Chmurze bądź związany z jej używaniem.
Na potrzeby tej Usługi Przetwarzania w Chmurze Element oznacza pojedynczy Aktywny Panel
Kontrolny skonfigurowany przez Usługę Przetwarzania w Chmurze. Aktywny Panel Kontrolny to
zapisany zestaw monitorowanych parametrów dotyczących położenia geograficznego aktywnie
monitorowanego przez Usługę Przetwarzania w Chmurze.

5.

Warunki dodatkowe
Dla Umów o Usługi Przetwarzania w Chmurze (lub podstawowych umów o usługi przetwarzania w
chmurze będących ich odpowiednikami) zawartych przed 1 stycznia 2019 r. mają zastosowanie warunki
zamieszczone pod adresem https://www.ibm.com/acs.

5.1

Oprogramowanie pomocnicze
Określone poniżej oprogramowanie pomocnicze jest udostępniane Klientowi na następujących
warunkach:
Weather Company
Operations Dashboard for
Android

5.2

https://www03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/displayLIs/11DE6B4E0088700C8525827F003
B2CEB?OpenDocument

Zakończenie świadczenia Usługi
Po wygaśnięciu lub zakończeniu subskrypcji Klienta jego dane uwierzytelniające umożliwiające dostęp do
tej Usługi Przetwarzania w Chmurze zostaną usunięte.

5.3

5.4

Ograniczenia dotyczące używania
a.

Klient nie może używać Danych w ramach jakiegokolwiek typu ofert przedstawianych podczas
transmisji programów telewizyjnych lub radiowych (np. transmitowanych drogą bezprzewodową,
kablową lub satelitarną) bądź podczas świadczenia subskrybowanych usług przetwarzania
strumieniowego (np. usług Sling Television, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO GO lub ich
odpowiedników radiowych) bez względu na nośniki i sposoby użyte do świadczenia tych usług.

b.

Klient potwierdza, że interfejsy API oraz powiązane specyfikacje i dokumentacja to poufne
informacje IBM, których nie wolno używać ani ujawniać na warunkach innych niż określone przez
niniejszy Opis Usługi.

c.

Klient przyjmuje do wiadomości, że IBM może okresowo zmieniać styl, formę i treść Danych oraz
eliminować lub wycofywać poszczególne segmenty Danych według własnego uznania. W takich
przypadkach IBM uwzględni Klienta wśród znajdujących się w podobnej sytuacji adresatów
korespondencji na temat istotnych zmian w Danych.

Ograniczenia dotyczące używania w poszczególnych krajach
Klient zobowiązuje się ustalić, czy używanie Danych jest dozwolone, oraz uzyskać wszelkie niezbędne
licencje, pozwolenia, zatwierdzenia lub zgody odpowiednich organów lub agencji rządowych w kraju lub
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na obszarze, na którym Klient obsługuje lub wykorzystuje Dane. Obowiązki IBM określone w niniejszym
Opisie Usługi mają zastosowanie pod warunkiem wywiązania się przez Klienta z powyższego
zobowiązania.
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