Opis Usługi
IBM Algo Risk Content on Cloud
Niniejszy opis dotyczy Usługi Przetwarzania w Chmurze. Odpowiednie dokumenty zamówienia zawierają ceny i
dodatkowe informacje dotyczące zamówienia Klienta.

1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze
IBM Algo Risk Content on Cloud to oferta dostarczania danych jako usługi, w ramach której dane
wyjściowe opracowane przez zespół badawczy IBM (zgodnie ze szczegółowym opisem poniżej) są
udostępniane Klientowi w odpowiedzi na ustrukturyzowane zapytania składane za pośrednictwem
interfejsu WWW. Pojęcie „dane wyjściowe” oznacza w niniejszym Opisie Usługi dowolne materiały
udostępniane Klientowi w ramach Usługi Przetwarzania w Chmurze, w tym także hierarchię takich
materiałów oraz metodykę wykorzystywaną do ich tworzenia. W ramach niniejszej Usługi Przetwarzania
w Chmurze zawartość jest ograniczona do zapytań, które Klient może zapisywać za pomocą słów
kluczowych i innego tekstu wyszukiwanego wprowadzanego do systemu. Dane wyjściowe są traktowane
inaczej niż tak określona zawartość, ponieważ stanowią one własność IBM, a nie Klienta. W relacjach
pomiędzy IBM a Klientem to IBM posiada licencję na dane wyjściowe lub jest ich właścicielem, przy czym
dane wyjściowe zawierają cenne materiały IBM lub jego licencjodawców chronione prawem autorskim i
prawami własności.
Wymagania dotyczące danych
Warunkiem utworzenia danych wyjściowych jest posiadanie przez IBM dostępu do danych dostarczonych
przez innych dostawców. Klient wyraża zgodę na postanowienia paragrafu „Warunki dotyczące danych
osób trzecich – Bezpośredni dostawca danych – Fitch Solutions”, który określa warunki korzystania z
takich danych, mające również zastosowanie wobec danych wyjściowych. Jeśli bez względu na
przyczynę IBM nie uzyska dostępu do jakichkolwiek danych wymaganych do świadczenia Usługi
Przetwarzania w Chmurze dla Klienta, każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszy Opis Usługi.
Wyłącznie w przypadku, gdy IBM jest Stroną rozwiązującą, IBM zwróci Klientowi wszelkie pozostałe
kwoty opłat uregulowanych przez Klienta, które nie zostały zużyte w dniu rozwiązania.

1.1

Produkty oferowane
Klient może dokonać wyboru spośród następujących produktów oferowanych:

1.1.1

IBM Algo FIRST
Oferta Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM Algo FIRST to baza danych zawierająca analizy przykładów
ryzyka operacyjnego, głównie z sektora finansowego. Umieszczone w niej analizy przykładów mogą
pomóc Klientowi w spełnieniu wymagań związanych z danymi zewnętrznymi, które określono w umowach
Bazylea II i III, dyrektywie Wypłacalność II lub programach zapewnienia zgodności z przepisami.
Baza danych jest regularnie aktualizowana, aby umożliwić Klientowi przeglądanie lub pobieranie nowych i
zaktualizowanych przykładów w zależności od potrzeb.
W ramach usługi IBM Algo FIRST udostępniane są następujące elementy:
a.

Funkcje Podstawowe dla wszystkich typów użytkowników:
(1)

Dostęp do serwisu WWW IBM Algo FIRST za pomocą identyfikatora użytkownika i hasła z
poziomu głównego interfejsu WWW w celu wyszukiwania zdarzeń według szeregu
parametrów (szerzej opisanych w Podręczniku IBM Algo FIRST), w tym nazw firm, nazw
szczebli w hierarchii, dat i kwot straty.

(2)

Możliwość zapisywania kryteriów wyszukiwania w celu ponownego uruchomienia zapytań w
przyszłości.

(3)

Możliwość przeglądania wyników wyszukiwania w formacie tabelarycznym oraz wyświetlania
wykresów w podziale na hierarchie odpowiadające indeksowaniu danych.

(4)

Możliwość pobierania wyników wyszukiwania w postaci plików .CSV, .RTF lub .PDF.

(5)

Możliwość pobierania innych dokumentów pomocniczych, takich jak biuletyny i zestawienia
miesięczne, statystyki kwartalne, artykuły przeglądowe i przewodniki.
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b.

(6)

Możliwość ustawienia niestandardowych szablonów pobierania (wyboru preferowanych pól na
potrzeby pobierania).

(7)

Możliwość ustawienia alertów przesyłanych pocztą elektroniczną, dotyczących zapisanych
wyszukiwań (zawiadamianie użytkowników o nowych zdarzeniach dostępnych do wglądu w
bazie danych).

Typy Autoryzowanych Użytkowników
(1)

Zwykli Użytkownicy usługi FIRST mają dostęp do wszystkich Funkcji Podstawowych.

(2)

Administratorzy zewnętrzni usługi FIRST mają dostęp do tych samych funkcji co Zwykli
Użytkownicy usługi FIRST, jak również do następujących funkcji administratora zewnętrznego:
zarządzanie użytkownikami usługi FIRST w swojej organizacji, w tym ustawianie nowych
użytkowników w ramach przysługujących im uprawnień; usuwanie użytkowników; resetowanie
haseł oraz zmiana podstawowych informacji o użytkownikach.

Warunkiem uzyskania dostępu do Usługi Przetwarzania w Chmurze jest spełnienie przez Klienta
następujących wymagań minimalnych dotyczących szyfrowania i przeglądarki:

1.1.2

●

Nawiązanie połączenia z usługą Przetwarzania w Chmurze wymaga korzystania z protokołu TLS w
wersji 1.2 lub nowszej.

●

Wszystkie przesyłane i odbierane dane muszą być szyfrowane kluczem o minimalnej długości 128
bitów.

●

Wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 9 lub nowsza bądź Firefox 45 lub nowsza.

IBM Algo OpData
IBM Algo OpData to baza danych ilościowych o zdarzeniach z kategorii ryzyka operacyjnego. Dane są
udostępniane za pomocą pliku w formacie XLS, który jest dostarczany raz na dwa lata i może zostać
włączony do własnych systemów zarządzania ryzykiem Klienta. Zdarzenia te mogą pomóc Klientowi w
spełnieniu wymagań związanych z danymi zewnętrznymi, które określono w umowach Bazylea II i III,
dyrektywie Wypłacalność II lub programach zapewnienia zgodności z przepisami dla instytucji z sektora
usług finansowych. W przypadku usługi IBM Algo OpData szczególny nacisk położono na dostarczanie
danych o przypadkach skrajnych w celu tworzenia modeli ryzyka operacyjnego.
Każda wersja bazy danych zawiera nowe i zaktualizowane rekordy dotyczące zdarzeń. Dodatkowo
umieszczono tam zapis kontrolny, który pozwala wskazać zmiany w zapisach względem poprzedniej
wersji.

1.2

Usługi Opcjonalne
W uzupełnieniu uprawnień do Dostępu i uprawnień dla Autoryzowanych Użytkowników, Klient może
rozszerzyć dostęp do Usługi Przetwarzania w Chmurze IBM Algo FIRST o opcję programu dodatkowego
do obsługi danych. Program ten umożliwia Klientowi umieszczanie danych z usługi FIRST we własnych
systemach oprogramowania do zarządzania ryzykiem.

1.2.1

IBM Algo FIRST Data Add-on XML Version
Wersja ta nadaje się do zintegrowania z większością systemów zarządzania ryzykiem, ponieważ zawiera
dane w formacie XML. Dzięki schematowi XML Klient może samodzielnie tworzyć filtry i interfejsy
programów w celu zintegrowania danych usługi FIRST z własnymi systemami zarządzania ryzykiem.
Dane z usługi FIRST w wersji XML są dostarczane raz dziennie, raz na tydzień lub raz na miesiąc.

1.2.2

IBM Algo FIRST Data Add-on FastMap Version
Wersja ta została zaprojektowana pod kątem integracji z modułem OpenPages ORM w wersji 6.2.1 lub
nowszej. Wraz z odrębnie licencjonowanym oprogramowaniem OpenPages dostarczane są szczegółowe
instrukcje na temat jego integrowania z omawianym programem dodatkowym. Dane z usługi FIRST w
wersji FastMap są dostarczane raz dziennie, raz na tydzień lub raz na miesiąc.

1.2.3

IBM Algo FIRST Data Add-on Security Directory Integrator Version, OpenPages GRC
Ten program dodatkowy do obsługi danych oferuje alternatywną metodę integracji z modułem
OpenPages ORM w wersji 7.2 lub nowszej. Instrukcje dotyczące budowania „linii montażowych” w
programie IBM Algo FIRST Data Add-on Security Directory Integrator Version, OpenPages GRC w celu
zintegrowania niniejszego programu dodatkowego do obsługi danych z odrębnie licencjonowanym
oprogramowaniem OpenPages są dostarczane wraz z tym oprogramowaniem. Klient otrzymuje
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codziennie informacje dotyczące usługi IBM Algo FIRST Data Add-on Security Directory Integrator
Version, OpenPages GRC za pośrednictwem kanału informacyjnego.

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 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 DPD.
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=18792650D23511E48900E8F9867BF357

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.
Dostępność

Uznanie
(% miesięcznej opłaty za subskrypcję*)

Poniżej 99,9%

2%

Poniżej 99,0%

5%

Poniżej 95,0%

10%

* 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 jednej z następujących miar:
●

Dostęp oznacza prawo do korzystania z funkcji Usług Przetwarzania w Chmurze.

●

Nazwa Autoryzowanego Użytkownika to unikalny użytkownika, który ma prawo dostępu do Usługi
Przetwarzania w Chmurze w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio (na przykład przez
program multipleksujący, urządzenie lub serwer aplikacji), przy użyciu dowolnych środków.

●

Jednostką miary, według której można uzyskać uprawnienia do korzystania z Usługi Przetwarzania
w Chmurze, jest Wcześniejsza Umowa. Wcześniejsze rodzaje opłat rozliczeniowych nie podlegają
już aktywnej sprzedaży przez IBM. IBM może jednak według własnego, wyłącznego uznania
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wyrazić zgodę na zwiększenie istniejących uprawnień Klienta do korzystania z niektórych wersji
Usługi Przetwarzania w Chmurze („Wcześniejszej oferty IBM SaaS”) w ramach wcześniejszego
typu uprawnień. Usługi Przetwarzania w Chmurze nabyte z uwzględnieniem wcześniejszego typu
opłat rozliczeniowych mają w nazwie umieszczonej w Dokumencie Transakcyjnym określenie
„Wcześniejsza”. Używanie przez Klienta dowolnej Wcześniejszej oferty SaaS podlega warunkom
opłat rozliczeniowych określonym w umowie, na mocy której Klient pierwotnie nabył uprawnienia do
używania Wcześniejszej oferty SaaS („Wcześniejszej Umowie”). Warunki Wcześniejszej Umowy nie
będą w żadnym przypadku interpretowane w sposób rozszerzający prawo Klienta do używania
Wcześniejszej oferty SaaS w ilości większej niż określona w Dokumencie Transakcyjnym, ani też
warunki inne niż warunki określonych opłat rozliczeniowych Wcześniejszej usługi IBM SaaS nie
będą uznane za określające zasady korzystania z Usługi 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

Uprawnienia łączne – IBM Algo FIRST
Uprawnienia Dostępu oraz uprawnienia dla Autoryzowanych Użytkowników nie stanowią alternatywnych
mechanizmów uprawniających do korzystania z Usługi Przetwarzania w Chmurze. Klient musi nabyć
uprawnienie do Dostępu oraz uprawnienia dla Autoryzowanych Użytkowników w liczbie wystarczającej
dla wszystkich użytkowników Usługi Przetwarzania w Chmurze.

5.2

Skutek wygaśnięcia lub rozwiązania
W momencie wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszego Opisu Usługi Klient musi zniszczyć dane
wyjściowe oraz wszelkie ich kopie wykonane przez Klienta. Klient może sporządzić jedną kopię danych
wyjściowych (z wyłączeniem dokumentacji udostępnianej za pośrednictwem portalu Usługi Przetwarzania
w Chmurze) na potrzeby archiwizacji i utworzenia kopii zapasowej, pod warunkiem że wszystkie tytuły,
znaki towarowe, uwagi dotyczące praw autorskich oraz zastrzeżenia i uwagi dotyczące ograniczonych
praw zostaną dokładnie odtworzone w takiej kopii. Kopia archiwalna może być wykorzystywana jedynie w
celu wywiązania się przez Klienta z obowiązków dotyczących audytu i przestrzegania przepisów.

5.3

Dodatkowe warunki używania usług IBM Algo FIRST Data Add-on XML Version, IBM Algo
FIRST Data Add-on FastMap Version, IBM Algo FIRST Data Add-on Security Directory
Integrator Version, OpenPages GRC i IBM Algo OpData
Jeśli Klient nabył usługę IBM Algo FIRST Data Add-on XML Version, IBM Algo FIRST Data Add-on
FastMap Version, IBM Algo FIRST Data Add-on Security Directory Integrator Version, OpenPages GRC
lub IBM Algo OpData, to jest uprawniony do scalania danych wyjściowych przy użyciu dowolnych
produktów innych firm. Pozostają przy tym w mocy wszelkie pozostałe postanowienia Umowy i Opisu
Usługi.

5.4

5.4.1

Warunki dotyczące danych osób trzecich – Bezpośredni dostawca danych – Fitch
Solutions
a.

IBM zawarł z firmą Fitch Solutions Inc. (zwaną dalej „Fitch Solutions”) umowę o dostarczanie
niektórych informacji (zwanych dalej „Informacjami firmy Fitch Solutions”) służących do tworzenia
danych wyjściowych.

b.

Klient wyraża zgodę na używanie Informacji firmy Fitch Solutions, w dowolnej postaci, wyłącznie w
ramach oferty Usług Przetwarzania w Chmurze zgodnie z warunkami Umowy i niniejszego Opisu
Usługi.

Warunki dotyczące danych osób trzecich – Szczególne warunki używania Informacji firmy Fitch
Solutions
a.

Informacje firmy Fitch Solutions są oparte na informacjach uzyskanych ze źródeł, które firma Fitch
Solutions uznaje w dobrej wierze za wiarygodne, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, że firma
Fitch Solutions nie gwarantuje dokładności, poprawności, integralności, kompletności ani
terminowości jakiejkolwiek części Informacji firmy Fitch Solutions. Ponadto Klient wyraźnie
przyjmuje do wiadomości zastrzeżenie firmy Fitch Solutions, zgodnie z którym nie kontroluje ona i
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nie sprawdza dokładności informacji dostarczanych jej przez osoby trzecie, a w szczególności przez
emitentów oraz ich przedstawicieli, księgowych i radców prawnych.

5.5

b.

Firma Fitch Solutions nie udziela żadnych gwarancji dotyczących: (i) projektu lub dostarczenia
jakiejkolwiek części Informacji firmy Fitch Solutions; oraz (ii) przydatności Informacji firmy Fitch
Solutions do jakichkolwiek konkretnych celów lub potrzeb Klienta.

c.

Firma Fitch Solutions nie zaleca nabywania ani zbywania produktów finansowych lub papierów
wartościowych, nie udziela porad inwestycyjnych oraz nie świadczy usług aktuarialnych ani usług z
zakresu prawa, audytu, księgowości czy wyceny. Ocena nie stanowi opinii na temat wartości
papierów wartościowych. Niektóre produkty wchodzące w skład Informacji firmy Fitch Solutions
mogą zawierać przybliżone wartości teoretyczne określonych papierów wartościowych oparte na
obliczeniach matematycznych lub wyznaczone innymi metodami. Firma Fitch Solutions nie
gwarantuje, że wyceny te są wolne od błędów, że dane wejściowe dostarczone firmie Fitch
Solutions lub przez firmę Fitch Solutions w celu dokonywania takich wycen oraz oprogramowanie i
metodyki używane przez firmę Fitch Solutions są kompletne i wolne od błędów, przeoczeń lub wad
ani że przybliżone wartości wygenerowane przy użyciu jej modeli i metodyk wyceny odpowiadają
rzeczywistej cenie, jaką można by było uzyskać danego dnia w transakcji dotyczącej danego
papieru wartościowego. Użytkownicy Informacji firmy Fitch Solutions ponoszą pełną
odpowiedzialność za sprawdzenie i właściwe używanie wycen. Niektóre produkty wchodzące w
skład Informacji firmy Fitch Solutions mogą zawierać opinie na temat płynności lub innych atrybutów
produktów finansowych bądź papierów wartościowych. Firma Fitch Solutions nie gwarantuje
dokładności, poprawności, integralności, kompletności i terminowości takich opinii. Ponadto firma
Fitch Solutions nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje w sprawie kredytów, pożyczek
lub inwestycji ani za inne straty wynikające z użycia bądź działania na podstawie Informacji firmy
Fitch Solutions lub danych wyjściowych wynikających z takich informacji bądź je zawierających.

d.

INFORMACJE FIRMY FITCH SOLUTIONS SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ
ZNAJDUJĄ („AS IS”), I PODLEGAJĄ WYŁĄCZNIE GWARANCJOM WYRAŹNIE
WYSZCZEGÓLNIONYM W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB NINIEJSZYM OPISIE USŁUGI. KLIENT
PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE BŁĘDY I PONOSI CAŁKOWITE RYZYKO
ZWIĄZANE Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, DZIAŁANIEM, DOKŁADNOŚCIĄ I NAKŁADEM
PRACY. FIRMA FITCH SOLUTIONS WYŁĄCZA WSZELKIE INNE GWARANCJE I WARUNKI
WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, A W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKIE DOMNIEMANE
GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO
OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU WIRUSÓW I SZKODLIWEGO LUB BLOKUJĄCEGO
KODU. FIRMA FITCH SOLUTIONS W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE,
ŻE INFORMACJE FIRMY FITCH SOLUTIONS BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA KLIENTA, ŻE
EKSPLOATOWANIE I/LUB UŻYWANIE INFORMACJI FIRMY FITCH SOLUTIONS BĘDZIE
PRZEBIEGAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW, ŻE DEFEKTY W
INFORMACJACH FIRMY FITCH SOLUTIONS ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB BĘDĄ NADAWAŁY
SIĘ DO NAPRAWY ORAZ ŻE INFORMACJE FIRMY FITCH SOLUTIONS SĄ ODPOWIEDNIE DLA
KONKRETNEJ PLATFORMY.

Ograniczenia dotyczące danych wyjściowych
Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych w ramach niniejszej Umowy i Opisu Usługi (z zastrzeżeniem
przypadków uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody IBM), Klient ani żaden z jego użytkowników nie ma
prawa do: (i) publikowania, kopiowania, modyfikowania, scalania, przesyłania ani dystrybuowania danych
wyjściowych; (ii) odtwarzania kodu źródłowego, dekompilowania, translacji, deasemblowania i
rozdzielania komponentów danych wyjściowych; (iii) udzielania dalszych licencji na dane wyjściowe,
wypożyczania, sprzedaży, dzierżawy (leasingu) lub innego konfekcjonowania i redystrybuowania danych
wyjściowych lub dowolnej ich części; (iv) używania danych wyjściowych lub jakichkolwiek ich części do
prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, komercyjnego podziału czasu lub prowadzenia biura
obsługi; ani (v) tworzenia jakichkolwiek dzieł lub produktów powstałych częściowych lub całości na
podstawie danych wyjściowych.
Klient ma jednak prawo, w ramach prowadzenia zwykłej działalności, do redystrybuowania wyłącznie do
wewnętrznych celów służbowych (ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną) ograniczonych fragmentów
danych wyjściowych zawartych we własnych aplikacjach biznesowych, raportach, prezentacjach,
wykresach i innych publikacjach (zwanych łącznie „Materiałami”) bez konieczności uzyskiwania
wcześniejszej pisemnej zgody IBM, pod warunkiem że: (i) takie fragmenty będą mieć jedynie charakter
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pomocniczy i będą związane z przedmiotem Materiałów; (ii) Klient będzie odpowiedzialny za wszelką
redystrybucję Materiałów oraz (iii) Klient zobowiąże się nie korzystać z ograniczonego prawa do
redystrybucji Materiałów udzielanego w niniejszym dokumencie (a) w sposób regularny, (b) w celu
przygotowania do sprzedaży i/lub dystrybucji bądź wykonania innych działań dotyczących produktu lub
usługi, która byłaby konkurencyjna w stosunku do dowolnego produktu lub usługi IBM, bądź (c) w
powiązaniu z prospektem, innym dokumentem ofertowym lub dokumentem, którego wypełnienie jest
wymagane na mocy przepisów w zakresie papierów wartościowych obowiązujących na terenie dowolnej
jurysdykcji. W przypadku użycia przez Klienta takich Materiałów w sposób dozwolony powyżej Klient ma
obowiązek wskazać w Materiałach IBM jako źródło tych fragmentów i umieścić w Materiałach
odpowiednie uwagi. Aby umożliwić IBM przejrzenie kopii Materiałów, Klient dostarczy IBM statyczne
kopie Materiałów w postaci elektronicznej lub papierowej, wyłącznie w celu potwierdzenia, że Klient
wykorzystuje i dystrybuuje Materiały zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i Opisu Usługi. Jeśli w
ramach Materiałów przedstawiane są rzeczywiste oceny lub inne punkty danych, wówczas pojedyncza
aplikacja biznesowa lub prezentacja, pojedynczy raport lub wykres bądź inna pojedyncza pisemna
publikacja może zawierać maksymalnie siedemdziesiąt pięć (75) ocen lub innych punktów danych.
Ograniczone fragmenty danych wyjściowych używane zgodnie z powyższymi postanowieniami (i) nie
mogą mieć niezależnej wartości handlowej; (ii) nie mogą być wykorzystywane przez odbiorcę jako
materiały zastępcze wobec danych wyjściowych; (iii) nie podlegają regularnej ani systematycznej
aktualizacji oraz (iv) nie mogą być wprowadzane do obrotu oddzielnie.
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