Όποι Χπήζηρ
Γενικοί Όποι για Πποζθοπέρ Cloud
Τν παξφλ έγγξαθν Όξνη Φξήζεο - Γεληθνί Όξνη γηα Πξνζθνξέο Cloud παξέρεη πξφζζεηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο Υπεξεζίεο
Cloud πνπ κπνξεί λα παξαγγείιεη ν Πειάηεο είηε βάζεη ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο Passport Advantage είηε βάζεη ηεο Γηεζλνχο
Σχκβαζεο Passport Advantage Express, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ("Βαζηθή Σχκβαζε"), θαη είλαη επηπξφζζεηνη ζηνπο φξνπο
άιισλ ζρεηηθψλ Δγγξάθσλ Σπλαιιαγψλ θαη Πξνζαξηεκάησλ, απνηειψληαο απφ θνηλνχ ηελ πιήξε ζπκθσλία ("Σχκβαζε")
αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο γηα κηα Υπεξεζία Cloud.

1.

2.

Πποζηαζία Πεπιεσομένος και Γεδομένων
α.

Οη Βαζηθέο Αξρέο Πξνζηαζίαο θαη Αζθάιεηαο Γεδνκέλσλ (Data Security and Privacy Principles - "Αξρέο DSP")
γηα Υπεξεζίεο Cloud ηεο IBM, νη νπνίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.ibm.com/cloud/data-security, δηέπνπλ ηηο γεληθψο δηαζέζηκεο πξνζθνξέο Υπεξεζηψλ Cloud. Τα
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο κηαο Υπεξεζίαο Cloud κπνξεί λα πεξηγξάθνληαη ζε
έλα Πξνζάξηεκα θαη έλα ή πεξηζζφηεξα Έγγξαθα Σπλαιιαγψλ. Δίλαη επζχλε ηνπ Πειάηε λα αμηνινγήζεη ηελ
θαηαιιειφηεηα θάζε Υπεξεζίαο Cloud γηα ηε ζθνπνχκελε ρξήζε θαη ην Πεξηερφκελν ηνπ Πειάηε, θαη λα
πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ παξαγγειία, ελεξγνπνίεζε ή ρξήζε δηαζέζηκσλ ιεηηνπξγηψλ
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ην Πεξηερφκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε κηα Υπεξεζία Cloud.
Πξνβαίλνληαο ζηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud, ν Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε ρξήζε ηεο
Υπεξεζίαο Cloud θαη απνδέρεηαη φηη ε Υπεξεζία Cloud αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο νδεγίεο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Πειάηε κε ηνπο ηζρχνληεο
λφκνπο.

β.

Η IBM ζα κεηαρεηξίδεηαη θάζε Πεξηερφκελν σο εκπηζηεπηηθφ κε πξνβαίλνληαο ζηελ απνθάιπςή ηνπ παξά κφλν
ζε ππαιιήινπο θαη εξγνιάβνπο ηεο IBM, θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξνρή ηεο
Υπεξεζίαο Cloud.

γ.

Η Πξφζζεηε Πξάμε ηεο IBM γηα ηελ Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ (Data Processing Addendum - DPA) πνπ
δηαηίζεηαη ζηε δηεχζπλζε http://www.ibm.com/dpa θαη ην (ηα) αληίζηνηρν(-α) Παξάξηεκα(ηα) DPA (DPA
Exhibit(s)) δηέπνπλ ηε Σχκβαζε θαη ππεξηζρχνπλ νπνησλδήπνηε αληηθξνπφκελσλ φξσλ ηεο Σχκβαζεο, εάλ θαη
ζην βαζκφ πνπ ν Δπξσπατθφο Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (GDPR) (ΔΔ/2016/679)
δηέπεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πεξηερφκελν.

δ.

Η IBM ζα επηζηξέςεη ή ζα αθαηξέζεη ην Πεξηερφκελν απφ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηεο IBM κεηά ηε ιήμε ή
αθχξσζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud, ή λσξίηεξα θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε. Η IBM κπνξεί λα ρξεψζεη
νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηειεί θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε (φπσο π.ρ. ε παξάδνζε ηνπ
Πεξηερνκέλνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή). Η IBM δελ αξρεηνζεηεί ην Πεξηερφκελν. Ωζηφζν, νξηζκέλα ζηνηρεία
Πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα παξακέλνπλ απνζεθεπκέλα ζε εθεδξηθά (backup) αληίγξαθα ηεο Υπεξεζίαο Cloud
κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο δηαηήξεζεο ησλ ελ ιφγσ αξρείσλ, αλάινγα κε ηηο πξαθηηθέο δηαηήξεζεο
εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ ηεο IBM.

ε.

Καηφπηλ αηηήκαηνο απφ νπνηνδήπνηε ζπκβαιιφκελν κέξνο, ε IBM, ν Πειάηεο ή ζπλδεδεκέλεο κε ηελ IBM ή
ηνλ Πειάηε εηαηξείεο ζα πξνβνχλ ζηε ζχλαςε πξφζζεησλ ζπκβάζεσλ ζηε κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
λφκν γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή ππνθείκελσλ ζε θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πεξηερφκελν. Τα ζπκβαιιφκελα κέξε
ζπκθσλνχλ (θαη ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκθσλία ησλ αληίζηνηρσλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπο) φηη νη ελ ιφγσ
πξφζζεηεο ζπκβάζεηο ζα ππφθεηληαη ζηνπο φξνπο ηεο Σχκβαζεο.

Αλλαγέρ
α.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ ηξνπνπνίεζε: i) κηαο Υπεξεζίαο Cloud θαη ii) ησλ
Αξρψλ DSP, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο IBM θαη φηη νη ελ
ιφγσ ηξνπνπνηεκέλεο εθδνρέο ζα αληηθαζηζηνχλ ηηο πξνεγνχκελεο εθδνρέο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρχνο ηνπο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ελφο Δγγξάθνπ Σπλαιιαγήο (φπσο π.ρ. κηαο Πεξηγξαθήο Υπεξεζηψλ ή κηαο
Πεξηγξαθήο Έξγνπ) ηίζεληαη ζε εθαξκνγή κε κηα λέα παξαγγειία ή, γηα ηα Έγγξαθα Σπλαιιαγψλ πνπ έρεη
απνδερζεί πξνεγνπκέλσο ν Πειάηεο, ζα ηίζεληαη ζε εθαξκνγή θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο
αιιαγήο φηαλ πξφθεηηαη γηα δηαξθείο ππεξεζίεο (ongoing services) ή θαηά ηελ εκεξνκελία αλαλέσζεο γηα
Υπεξεζίεο Cloud πνπ αλαλεψλνληαη απηφκαηα. Κάζε ηξνπνπνίεζε ζα γίλεηαη κε ζθνπφ i) ηε βειηίσζε ή
δηεπθξίληζε πθηζηάκελσλ δεζκεχζεσλ, ii) ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα ηζρχνληα πηνζεηεκέλα
πξφηππα θαη ηνπο εθαξκνζηένπο λφκνπο, ή iii) ηελ παξνρή πξφζζεησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δπλαηνηήησλ. Οη
ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα ππνβαζκίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ κηαο Υπεξεζίαο
Cloud.

β.

Η IBM κπνξεί λα απνζχξεη κηα Υπεξεζία Cloud κε εηδνπνίεζε 12 κελψλ θαη ε IBM ζα εμαθνινπζεί λα παξέρεη
ηελ Υπεξεζία Cloud ζηνλ Πειάηε γηα ην ππφινηπν ηεο κε ιήμαζαο πεξηφδνπ ηζρχνο ή ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ
Πειάηε ζηε κεηάβαζή ηνπ ζε θάπνηα άιιε ππεξεζία ηεο IBM. Η πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο κε-IBM κπνξεί λα
απνζπξζεί νπνηεδήπνηε.
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3.

4.

5.

Σςμμόπθωζη με Νόμοςρ
α.

Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο είλαη ππεχζπλν γηα ηε ζπκκφξθσζε κε: i) ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ
δηέπνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη Πεξηερφκελν, θαη ii) ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο πεξί
εηζαγσγψλ, εμαγσγψλ θαη νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαζεζηψηνο ειέγρνπ εκπνξίνπ
ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ νπνηαζδήπνηε δηθαηνδνζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο νη νπνίνη απαγνξεχνπλ ή πεξηνξίδνπλ ηελ εμαγσγή, επαλεμαγσγή ή
δηαβίβαζε πξντφλησλ, ηερλνινγίαο, ππεξεζηψλ ή δεδνκέλσλ, άκεζα ή έκκεζα, πξνο ή γηα ινγαξηαζκφ
νξηζκέλσλ ρσξψλ, γηα νξηζκέλεο ηειηθέο ρξήζεηο ή γηα νξηζκέλνπο ηειηθνχο ρξήζηεο.

β.

Δάλ ν Πειάηεο ή νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο πξνβεί ζηελ εμαγσγή ή εηζαγσγή Πεξηερνκέλνπ ή ζηε ρξήζε
νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο Υπεξεζίαο Cloud εθηφο ηεο ρψξαο φπνπ ν Πειάηεο έρεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ
δηεχζπλζε, ε IBM δελ ζα ελεξγεί σο εμαγσγέαο ή εηζαγσγέαο ηνπ ελ ιφγσ Πεξηερνκέλνπ, παξά κφλν ζην
βαζκφ πνπ απαηηείηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Καηαγγελία
α.

Η πεξίνδνο ηζρχνο κηαο Υπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM εηδνπνηεί ηνλ Πειάηε φηη ν
Πειάηεο έρεη πξφζβαζε ζηελ Υπεξεζία Cloud. Η IBM ζα θαζνξίδεη αλ ε Υπεξεζία Cloud αλαλεψλεηαη
απηφκαηα, εμαθνινπζεί λα παξέρεηαη βάζεη ζπλερφκελεο ρξήζεο ή δηαθφπηεηαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο.
Σε πεξίπησζε απηφκαηεο αλαλέσζεο, εθηφο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηελ IBM ή ζηνλ
Δκπνξηθφ Σπλεξγάηε ηεο IBM πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνρή ηεο Υπεξεζίαο Cloud ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο φηη δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud, Υπεξεζία
Cloud ζα αλαλεψλεηαη απηφκαηα γηα ην θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σε πεξίπησζε ζπλερφκελεο ρξήζεο, ε
Υπεξεζία Cloud ζα εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε ζε κεληαία βάζε έσο φηνπ ν Πειάηεο πξνβεί ζε έγγξαθε
δήισζε θαηαγγειίαο 30 εκεξψλ ζηελ ΙΒΜ ή ζηνλ Δκπνξηθφ Σπλεξγάηε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνρή ηεο
Υπεξεζίαο Cloud. Η Υπεξεζία Cloud ζα εμαθνινπζεί λα είλαη δηαζέζηκε κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ
κήλα κεηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν 30 εκεξψλ.

β.

Η IBM κπνξεί λα πξνβεί ζηελ αλαζηνιή ή ζηνλ πεξηνξηζκφ, ζην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην, ηεο ρξήζεο κηαο
Υπεξεζίαο Cloud απφ ηνλ Πειάηε εάλ ε IBM θξίλεη φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
Πειάηε, παξαβίαζε αζθάιεηαο, παξαβίαζε ηνπ λφκνπ ή αζέηεζε ησλ φξσλ ρξήζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ απαγνξεπκέλσλ ρξήζεσλ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε Βαζηθή Σχκβαζε θαη ζην παξαθάησ άξζξν 6(δ). Δάλ
ππάξρνπλ εχινγεο δπλαηφηεηεο επαλφξζσζεο ηεο αηηίαο ηεο αλαζηνιήο, ε IBM ζα γλσζηνπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο
ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβεί ν Πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε Υπεξεζία Cloud. Δάλ ν Πειάηεο δελ
πξνβεί ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ ελεξγεηψλ, ε IBM κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ
Υπεξεζία Cloud. Η κε πιεξσκή νθεηιφκελσλ πνζψλ ζπληζηά νπζηψδε αζέηεζε.

γ.

Ο Πειάηεο κπνξεί λα δηαθφςεη κηα Υπεξεζία Cloud κε εηδνπνίεζε ελφο κελφο: i) θαηφπηλ γξαπηήο ππφδεημεο
θξαηηθήο ή ξπζκηζηηθήο αξρήο χζηεξα απφ κηα αιιαγή ζε εθαξκνζηέν λφκν ή ζηηο Υπεξεζίεο Cloud, ii) εάλ κηα
ηξνπνπνίεζε απφ ηελ IBM ηνπ ππνινγηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ηεο
Υπεξεζίαο Cloud έρεη σο απνηέιεζκα ν Πειάηεο λα κε ζπκκνξθψλεηαη πιένλ κε εθαξκνζηένπο λφκνπο, ή iii)
εάλ ε IBM ελεκεξψζεη ηνλ Πειάηε γηα κηα ηξνπνπνίεζε πνπ έρεη νπζηψδεηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξήζε
ηεο Υπεξεζίαο Cloud απφ ηνλ Πειάηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε IBM ζα έρεη πξνζεζκία 90 εκέξσλ γηα λα
ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Πειάηε ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ επηπηψζεσλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο
πξνβεί ζε ηέηνηα θαηαγγειία, ε IBM ζα ηνπ επηζηξέςεη ηκήκα ησλ πξνπιεξσκέλσλ πνζψλ γηα ηελ Υπεξεζία
Cloud γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο. Σε πεξίπησζε δηαθνπήο κηαο Υπεξεζίαο Cloud γηα
νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν, ν Πειάηεο ζα πιεξψζεη ζηελ IBM, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο, ηα ζπλνιηθά
νθεηιφκελα πνζά πνπ νξίδνληαη ζηνπο φξνπο γηα ηελ Υπεξεζία Cloud. Μεηά ηε δηαθνπή ησλ Υπεξεζηψλ, ε
IBM κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ Πειάηε ζηε κεηάβαζε ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ ζε θάπνηα ελαιιαθηηθή ηερλνινγία
έλαληη πξφζζεηεο ρξέσζεο θαη βάζεη ρσξηζηά ζπκθσλεζέλησλ φξσλ.

Πποζθοπέρ Υβπιδικών και Γιπλών Γικαιωμάηων
α.

Οη Πξνζθνξέο Υβξηδηθψλ Γηθαησκάησλ (Hybrid Entitlement) θαη Γηπιψλ Γηθαησκάησλ (Dual Entitlement) είλαη
Υπεξεζίεο Cloud πνπ παξέρνπλ ζηνλ Πειάηε ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε Πξνγξάκκαηα πνπ δηαηίζεληαη γηα
ρξήζε ζην πεξηβάιινλ ηεο επηινγήο ηνπ Πειάηε, θαζψο θαη ζε ιεηηνπξγίεο "ινγηζκηθνχ σο ππεξεζίαο"
(software-as-a-service) πνπ παξέρνληαη ζε έλα πεξηβάιινλ Cloud ηεο IBM. Τα Πξνγξάκκαηα, ε Υπνζηήξημε
θαη νη ελεκεξψζεηο Πξνγξακκάησλ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηε Σχκβαζε θαη ζην άξζξν
"Πξνγξάκκαηα θαη Σπλδξνκή θαη Υπνζηήξημε Λνγηζκηθνχ IBM" ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο Passport Advantage
ηεο IBM (Z125-5831-10) (ή ζε ηζνδχλακε ζχκβαζε πνπ έρνπλ ζπλάςεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε), κε ηηο
αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο:
(1)

Η άδεηα ρξήζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ παξαρσξείηαη ζηνλ Πειάηε ιήγεη κε ηε ιήμε ηεο ζπλδξνκήο γηα
ηελ Υπεξεζία Cloud. O Πειάηεο ζπκθσλεί λα αθαηξέζεη άκεζα φια ηα ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηα απφ φια
ηα επηιεγκέλα απφ ηνλ Πειάηε ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα θαη λα θαηαζηξέςεη φια ηα αληίγξαθά ηνπο,

(2)

Τπρφλ θαζνξηζκέλεο εγγπήζεηο επηζηξνθήο ρξεκάησλ δελ ηζρχνπλ γηα ηα θαζνξηζκέλα Πξνγξάκκαηα,
θαη

i126-5948-06 (10/2018)

Σειίδα 2 απφ 4

6.

(3)

Γηα ηηο πξνζθνξέο Υβξηδηθψλ Γηθαησκάησλ, απαηηνχληαη ρσξηζηά δηθαηψκαηα γηα ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε
ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαη ησλ Πξνγξακκάησλ ζε έλα ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Πειάηε, θαη

(4)

Γηα ηηο πξνζθνξέο Γηπιψλ Γηθαησκάησλ, ηα δηθαηψκαηα επηηξέπνπλ ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ
Υπεξεζηψλ Cloud θαη ησλ θαζνξηζκέλσλ Πξνγξακκάησλ ζε έλα ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Πειάηε.

Γενικέρ Γιαηάξειρ
α.

Η IBM ελεξγεί απνθιεηζηηθά σο πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο. Οπνηεζδήπνηε θαηεπζπληήξηεο γξακκέο,
ζπκβνπιέο ρξήζεο ή νδεγίεο παξέρνληαη απφ ηελ IBM ή κηα Υπεξεζία Cloud δελ απνηεινχλ ηαηξηθή, θιηληθή,
λνκηθή, ινγηζηηθή ή άιιε ζπκβνπιή απφ επαγγεικαηία κε ζρεηηθή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο. Ο Πειάηεο θαη
νη εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud ζην πιαίζην
νπνηαζδήπνηε επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο θαη ε αλαδήηεζε εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιψλ ελαπφθεηηαη ζηε δηθή
ηνπο πξσηνβνπιία. Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπ ρξήζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ IBM
θαη κε-IBM.

β.

Η IBM κπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο κε-IBM, ή κηα Υπεξεζία Cloud ηεο IBM κπνξεί λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο κε-IBM, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα απαηηείηαη ε απνδνρή φξσλ ηνπ ηξίηνπ παξφρνπ
πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην αληίζηνηρν Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Η ζχλδεζε κε ππεξεζίεο κε-ΙΒΜ ή ε ρξήζε
ππεξεζηψλ κε-IBM ζπληζηά απνδνρή ησλ ελ ιφγσ φξσλ ηξίηνπ παξφρνπ απφ ηνλ Πειάηε. Η IBM δελ είλαη
ζπκβαιιφκελν κέξνο ηέηνησλ ζπκβάζεσλ κε ηξίηνπο παξφρνπο θαη δελ θέξεη επζχλε γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο
κε-IBM.

γ.

Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο κφλν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ
ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud θαη κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο άδεηαο ρξήζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε έλα
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Τν ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο παξέρεηαη σο έρεη, ρσξίο εγγπήζεηο θαλελφο είδνπο.

δ.

Μηα Υπεξεζία Cloud ή κηα ιεηηνπξγία κηαο Υπεξεζίαο Cloud ζεσξείηαη "Πξνεπηζθφπεζε" (Preview) φηαλ ε IBM
θαζηζηά ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ή ιεηηνπξγία δηαζέζηκε ρσξίο ρξέσζε, κε πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ή
ιεηηνπξγηθφηεηα πξψηκεο έθδνζεο, ή γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε δνθηκή ηεο δηαζέζηκεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο (φπσο π.ρ. Υπεξεζίεο Cloud πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο εθδφζεηο beta, trial (δνθηκαζηηθέο),
no-charge (ρσξίο ρξέσζε) ή preview (πξνεπηζθφπεζεο). Οη ππεξεζίεο Πξνεπηζθφπεζεο εμαηξνχληαη απφ ηηο
δηαζέζηκεο ζπκβάζεηο επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ (SLA). Μηα ππεξεζία Πξνεπηζθφπεζεο κπνξεί λα κε
θαιχπηεηαη απφ ππνζηήξημε θαη ε IBM κπνξεί λα αιιάμεη ή λα δηαθφςεη ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο
Πξνεπηζθφπεζεο νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο εηδνπνίεζε. Η IBM δελ έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζηελ έθδνζε κηαο
ππεξεζίαο Πξνεπηζθφπεζεο ή λα θαηαζηήζεη κηα ηζνδχλακε ππεξεζία γεληθψο δηαζέζηκε. Οη ππεξεζίεο
Πξνεπηζθφπεζεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο σο έρνπλ, ρσξίο εγγπήζεηο θαλελφο είδνπο.

ε.

Γεδνκέλα Λνγαξηαζκψλ (Account Data) είλαη πιεξνθνξίεο, εθηφο απφ Πεξηερφκελν θαη Δπαγγεικαηηθά
Σηνηρεία Δπηθνηλσλίαο, πνπ ν Πειάηεο παξέρεη ζηελ IBM πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε ρξήζε κηαο
Υπεξεζίαο Cloud απφ ηνλ Πειάηε ή πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηελ IBM κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ
παξαθνινχζεζεο, φπσο π.ρ. cookies θαη web beacons, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε κηαο Υπεξεζίαο Cloud απφ
ηνλ Πειάηε. Η IBM, νη ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο θαη νη εξγνιάβνη ηεο IBM θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε
απηήλ εηαηξεηψλ, κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε Γεδνκέλσλ Λνγαξηαζκψλ, γηα παξάδεηγκα, γηα λα θαηαζηήζνπλ
δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο πξντφλησλ ή γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο, ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο εκπεηξίαο ησλ
ρξεζηψλ θαη ηελ θαηά άιινλ ηξφπν ππνζηήξημε ή βειηίσζε ηεο ρξήζεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Σηε Γήισζε ηεο
IBM Πεξί Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα (IBM Privacy Statement) ζηελ ηζηνζειίδα
https://www.ibm.com/privacy/ (ή ζηε κεηαθξαζκέλε ηεο εθδνρή γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα) παξέρνληαη
πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα Γεδνκέλα Λνγαξηαζκψλ θαη ηα Δπαγγεικαηηθά Σηνηρεία Δπηθνηλσλίαο,
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε Βαζηθή Σχκβαζε.

ζη.

Η IBM κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ θαη ζπλεξγάηεο ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο αλά ηνλ θφζκν,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εξγνιάβσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο παξάδνζεο ησλ Υπεξεζηψλ Cloud. Η IBM κπνξεί
λα δηαβηβάζεη Πεξηερφκελν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, δηακέζνπ θξαηηθψλ
ζπλφξσλ. Μηα ιίζηα ησλ ρσξψλ φπνπ κπνξεί λα γίλεηαη επεμεξγαζία Πεξηερνκέλνπ γηα κηα Υπεξεζία Cloud
δηαηίζεηαη ζε έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο. Η IBM είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηε Σχκβαζε αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε IBM ρξεζηκνπνηεί έλαλ εξγνιάβν θαη ε IBM ζα
κεξηκλά γηα ηε ζχλαςε ησλ θαηάιιεισλ ζπκβάζεσλ πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο
γηα κηα Υπεξεζία Cloud.

δ.

Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί Υπεξεζίεο Cloud ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κηα δπζιεηηνπξγία ηεο
Υπεξεζίαο Cloud ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζάλαην, ζσκαηηθή βιάβε, ή πιηθή ή πεξηβαιινληηθή δεκία. Ο
Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα πξνβαίλεη: i) ζηελ απνζπκπίιεζε (reverse engineering) νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο
κηαο Υπεξεζίαο Cloud, ii) ζηελ εθρψξεζε ή κεηαπψιεζε ηεο απεπζείαο πξφζβαζεο ζε κηα Υπεξεζία Cloud ζε
ηξίηνπο εθηφο ηεο Δπηρείξεζεο ηνπ Πειάηε, ή iii) ζην ζπλδπαζκφ Υπεξεζηψλ Cloud κε ππεξεζίεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ Πειάηε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά ιχζεο κε ην ινγφηππν ηνπ
Πειάηε πνπ πξνσζείηαη απφ ηνλ Πειάηε ζηνπο πειάηεο-ηειηθνχο ρξήζηεο ηνπ, εθηφο εάλ άιισο ζπκθσλεζεί.

ε.

Η IBM κπνξεί λα πξνζθέξεη πξφζζεηεο ππεξεζίεο πξνζαξκνγήο, παξακεηξνπνίεζεο ή άιιεο ππεξεζίεο γηα
ηελ ππνζηήξημε Υπεξεζηψλ Cloud, φπσο νξίδεηαη αλαιπηηθά ζε έλα Έγγξαθν Σπλαιιαγήο.
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7.

Πποηγούμενερ Δκδοσέρ ηηρ Βαζικήρ Σύμβαζηρ
α.

7.1

7.2

Πποζηαζία Πεπιεσομένος και Γεδομένων
α.

Πεξηερφκελν (Content) είλαη φια ηα δεδνκέλα, ην ινγηζκηθφ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ν Πειάηεο ή νη
εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ Πειάηε παξέρνπλ ή εηζάγνπλ ζηελ Υπεξεζία Cloud ή γηα ηηο νπνίεο εθρσξνχλ
ην δηθαίσκα πξφζβαζεο κέζσ ηεο Υπεξεζίαο Cloud. Η ρξήζε ηεο Υπεξεζίαο Cloud δελ ζα επεξεάδεη ηελ
πθηζηάκελε θπξηφηεηα ή ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ Πειάηε επί ηνπ ελ ιφγσ Πεξηερνκέλνπ. Η IBM, νη
ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο θαη νη εξγνιάβνη ηεο IBM θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ
επηηξέπεηαη λα απνθηνχλ πξφζβαζε θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Πεξηερφκελν απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο
παξνρήο θαη δηαρείξηζεο ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

β.

Ο Πειάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαησκάησλ θαη αδεηψλ ψζηε λα
επηηξέπεη, θαη λα εθρσξεί ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα θαη άδεηεο, ζηελ ΙΒΜ, ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ εηαηξείεο
θαη ζηνπο εξγνιάβνπο ηεο IBM θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ, λα
παξέρνπλ, λα απνζεθεχνπλ θαη θαηά άιινλ ηξφπν λα επεμεξγάδνληαη ην Πεξηερφκελν ζηελ Υπεξεζία Cloud.
Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ, απφ ηνλ Πειάηε, πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ απνθαιχςεσλ πιεξνθνξηψλ θαη
εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ ζπλαηλέζεσλ, πξνηνχ πξνβεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ζπγθεθξηκέλα
άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη άιισλ δεδνκέλσλ πνπ ππφθεηληαη
ζε θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην ελ ιφγσ Πεξηερφκελν. Δάλ νπνηνδήπνηε
Πεξηερφκελν ελδέρεηαη λα ππφθεηηαη ζε θπβεξλεηηθνχο θαλνληζκνχο ή λα απαηηεί ηε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο
πέξαλ εθείλσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ IBM γηα κηα Υπεξεζία Cloud, ν Πειάηεο δελ ζα πξνβαίλεη ζηελ
εηζαγσγή, παξνρή ή εθρψξεζε άδεηαο γηα ην ελ ιφγσ Πεξηερφκελν, εθηφο εάλ επηηξέπεηαη ξεηψο ζηνπο φξνπο
ηνπ αληίζηνηρνπ Δγγξάθνπ Σπλαιιαγήο ή εθηφο εάλ ε IBM εθ ησλ πξνηέξσλ έρεη ζπκθσλήζεη εγγξάθσο λα
πξνβεί ζηελ εθαξκνγή πξφζζεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη άιισλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ.

Δγγύηζη
α.

7.3

Γηα ηνπο Πειάηεο πνπ απνθηνχλ Υπεξεζίεο Cloud βάζεη κηαο εθδνρήο ηεο Βαζηθήο Σχκβαζεο πνπ είλαη
παιηφηεξε απφ ηελ εθδνρή 10 ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2017, νη πξνζθνξέο IBM SaaS είλαη Υπεξεζίεο Cloud ηεο
IBM θαη ηζρχνπλ νη αθφινπζνη πξφζζεηνη φξνη.

Η IBM εγγπάηαη φηη παξέρεη Υπεξεζίεο Cloud επηδεηθλχνληαο εκπνξηθά εχινγε θξνληίδα θαη δεμηφηεηα,
ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην αληίζηνηρν Πξνζάξηεκα ή Πεξηγξαθή Υπεξεζηψλ. Η εγγχεζε γηα κηα
Υπεξεζία Cloud ιήγεη κε ηε ιήμε ηεο Υπεξεζίαο Cloud.

Ππογπαμμαηιζμένη Σςνηήπηζη
α.

Οη Υπεξεζίεο Cloud είλαη ζρεδηαζκέλεο λα είλαη δηαζέζηκεο 24 ψξεο ην 24-σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα (24x7),
κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Ο Πειάηεο ζα εηδνπνηείηαη γηα νπνηεζδήπνηε
πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.
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