Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ
IBM Algo Risk Service on Cloud
1.

Υπεξεζία Cloud
Ζ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud πεξηγξάθεηαη παξαθάησ θαη νη επηινγέο γηα ηηο νπνίεο απνθηήζαηε
δηθαίσκα ρξήζεο πξνζδηνξίδνληαη ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Σν Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα
απνηειείηαη απφ ηελ παξερφκελε Πξνζθνξά Σηκήο θαη ηελ Απφδεημε Γηθαηψκαηνο (Proof of Entitlement "PoE"), ζηελ νπνία επηβεβαηψλνληαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ε πεξίνδνο ηζρχνο ησλ Τπεξεζηψλ Cloud.
Ζ ηηκνιφγεζε ζα μεθηλήζεη κεηά ηελ έλαξμε ηεο παξνρήο ησλ Τπεξεζηψλ Cloud.
Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ Άξζξν 1, κε ηνλ φξν "Σίηινο" (Instrument) λνείηαη ε θαζαξή αμία θάζε
κνλαδηθνχ ζπκβνιαίνπ ή ζπλαιιαγήο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηελ νπνία
νξίδεηαη ε αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ή θπζηθψλ πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά, (α) δηαπξαγκαηεχζηκσλ ρξενγξάθσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ
ρξενγξάθνπ (π.ρ. CUSIP, SEDOL, ISIN), (β) πξντφλησλ εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο (εηαηξηθψλ, ΜΜΔ θαη
ιηαληθήο), (γ) OTC ή ρξεκαηηζηεξηαθψλ παξαγψγσλ (είηε νξίδνληαη κέζσ ελφο νξηζκνχ ISDA είηε κέζσ
ελφο εηδηθνχ ζπκβνιαίνπ), (δ) ζπκθσληψλ επαλαγνξάο (repos) ή δαλεηζκνχ ρξενγξάθσλ, θαη (ε)
εκπνξεπκάησλ ή άιισλ θπζηθψλ πφξσλ.

1.1

IBM Algo Risk Service on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service on Cloud είλαη κηα ιχζε θαηαζθεπήο ραξηνθπιαθίνπ, δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη
δεκηνπξγίαο αλαθνξψλ πνπ πξνζθέξεηαη σο δηαδηθηπαθή θηινμελνχκελε δηαρεηξηδφκελε ππεξεζία. Σν
IBM Algo Risk Service on Cloud παξέρεη ηελ αθφινπζε βαζηθή ιεηηνπξγία: δηαδηθηπαθή ππεξεζία
κέηξεζεο θαη δηαρείξηζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Σν IBM Algo Risk Service on Cloud ππνινγίδεη
βαζηθέο κεηξήζεηο θηλδχλσλ κέζσ κηαο καδηθήο δηεξγαζίαο (batch process) πνπ εθηειείηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη θαζηζηά ηα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ππνινγηζκψλ δηαζέζηκα κέζσ κηαο
δηαδηθηπαθήο πχιεο (web portal), ε νπνία παξέρεη κηα δηεπαθή πνπ επηηξέπεη ηελ επεμεξγαζία θαη
αλάιπζε απνηειεζκάησλ αλάιπζεο θηλδχλσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο θηλδχλσλ πνπ ζα
ππνινγίδνληαη πεξηγξάθνληαη πην αλαιπηηθά ζηελ πεξηγξαθή έξγνπ πινπνίεζεο πνπ ζα νξίδεη ηελ
παξακεηξνπνίεζε ηεο δηθήο ζαο πεξίπησζεο ρξήζεο ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud ("Έγγξαθν
Λεπηνκεξεηψλ Τπεξεζίαο").

1.1.1

Απαηηήζεηο Παξνρήο Γεδνκέλσλ
Σν IBM Algo Risk Service on Cloud ζπλδπάδεη δεδνκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ή/θαη άιια
ζρεηηθά δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη απφ εζάο κε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαη άιια δεδνκέλα απφ
δηαθνξεηηθέο πεγέο, κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ κεηξήζεσλ θηλδχλσλ. Πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίδεηε ηε ζσζηή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο, ζα πξέπεη λα παξέρεηε ηα απαηηνχκελα
δεδνκέλα πξντφλησλ, ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη νπνηαδήπνηε άιια δεδνκέλα έγθαηξα ζηελ IBM, κε ηνλ
ηξφπν θαη ζηε κνξθή πνπ νξίδεηαη ζηελ εθδνρή ηνπ εγγξάθνπ Algo Risk Service Input File Guide πνπ
βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία παξνρήο ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ. Αλ δελ είζηε ζε ζέζε λα
παξάζρεηε ηα ελ ιφγσ δεδνκέλα θαη σζηφζν επηζπκείηε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο, ελδέρεηαη
λα ζαο επηβιεζνχλ πξφζζεηεο ρξεψζεηο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή έξγνπ πινπνίεζεο. Οξηζκέλεο
επηινγέο ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud πνπ κπνξείηε λα επηιέμεηε απαηηνχλ ηελ επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηξίηνπο πξνκεζεπηέο δεδνκέλσλ. Αλ έρεηε
πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα θάπνηα απφ απηέο ηηο επηινγέο, ζπκθσλείηε κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
εθείλσλ ησλ ελνηήησλ ησλ Παξαξηεκάησλ Α θαη Β ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ νη νπνίεο
αθνξνχλ ζηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ελ ιφγσ επηινγέο θαη νη νπνίεο επίζεο δηέπνπλ ηα
δεδνκέλα εμφδνπ ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud. Γηα κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, αλ δελ έρεηε πξνκεζεπηεί
ζπλδξνκή γηα θάπνηα απφ ηηο επηινγέο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε ηξίην πξνκεζεπηή
δεδνκέλσλ, νη ελ ιφγσ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο δελ ηζρχνπλ γηα εζάο. Οξηζκέλνη πξνκεζεπηέο δεδνκέλσλ
απαηηνχλ απφ ηελ IBM λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, θαη
ζπκθσλείηε φηη κπνξνχκε λα ηνπο παξέρνπκε ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο, αιιά απνθιεηζηηθά γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο δηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud. Δάλ ε πξφζβαζε ηεο IBM ζε νπνηαδήπνηε
δεδνκέλα ηξίησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο Cloud ζε εζάο πεξηνξηζηεί γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν, θάζε έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα
Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ, θαη ζηελ πεξίπησζε θαηαγγειίαο απφ ηελ IBM, ε IBM ζα ζαο επηζηξέςεη ην
ππφινηπν ησλ ρξεψζεσλ πνπ θαηαβάιαηε θαη αληηζηνηρνχλ ζε ππεξεζίεο πνπ δελ είραηε θαηαλαιψζεη
αθφκα θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο.
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1.1.2

Εεηήκαηα Γηαρείξηζεο Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Κηλδύλσλ
ε πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζχλζεησλ ππνινγηζκψλ
δηαρείξηζεο ρξεκαηνπηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ πειάηεο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Σα δεδνκέλα εμφδνπ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud κπνξνχλ λα ζαο βνεζνχλ λα αληαπνθξηζείηε ζηηο
ξπζκηζηηθέο ζαο ππνρξεψζεηο, αιιά ε ρξήζε ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud δελ ζπληζηά εγγχεζε
ζπκκφξθσζεο κε νπνηνλδήπνηε λφκν, θαλνληζκφ πξφηππν ή πξαθηηθή. Ζ αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ
εμφδνπ ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud εμαξηάηαη απφ ηελ αθξίβεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ παξέρεηε θαη
εζείο είζηε ππεχζπλνη γηα ην ελ ιφγσ πεξηερφκελν θαη ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο πξνζθνξάο
Τπεξεζίαο Cloud θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα εμφδνπ.

1.1.3

Έιεγρνη
Ζ IBM (α) ζα παξέρεη φρη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο εηεζίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο, κε
δηθά ζαο έμνδα, ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud ζε νπνηνπζδήπνηε
εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ή επηζεσξεηέο ζαο, (β) αλ απαηηείηαη γηα ηελ αληαπφθξηζή ζαο ζε
ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο, ζα θαζηζηά δηαζέζηκα, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη εχινγεο πξφηεξεο εηδνπνίεζεο
(φπνπ είλαη δπλαηφλ), ζε εζάο ή ζηνπο εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ή επηζεσξεηέο ζαο, κε δηθά
ζαο έμνδα, αληίγξαθα εγγξάθσλ ηεο IBM πνπ αθνξνχλ ζηελ Τπεξεζία Cloud, θαη (γ) ζα ζπκκνξθψλεηαη
κε θάζε εχινγν αίηεκά ζαο, κε δηθά ζαο έμνδα, γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ Τπεξεζία
Cloud νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπκκφξθσζή ζαο κε ην Νφκν Sarbanes-Oxley ησλ
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηνπ 2002 (θαη κε νπνηαδήπνηε επαθφινπζε, παξφκνηα ή ππεξηζρχνπζα λνκνζεζία,
θαλφλα ή νδεγία). ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, εζείο θαη νη ειεγθηέο ή επηζεσξεηέο ζαο πξέπεη λα
ππνγξάςεηε ηελ πξφηππε ζχκβαζε αληαιιαγήο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο IBM γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθαιχπηνληαη ή θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο ζηα πιαίζηα νπνηαζδήπνηε απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
Ζ πξνζθνξά παξέρεη έλα εκεξήζην, εβδνκαδηαίν ή κεληαίν ρξνλνδηάγξακκα επεμεξγαζίαο κε κηα ζεηξά
δηαζέζηκσλ επηινγψλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.

1.2

Πξναηξεηηθέο Δπηινγέο

1.2.1

IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud είλαη κηα ππεξεζία επίιπζεο αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ
πνπ παξέρεη βνήζεηα ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηίηισλ θαη ησλ θαηάιιεισλ θαηαλνκψλ, κε ζθνπφ
ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε
απνδφζεσλ. Δπίζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλππνινγηζκνχ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ φπσο π.ρ. ηα
έμνδα ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα φξηα θαηαλνκήο θαη ζπγθέληξσζεο, θαη νη πξνυπνινγηζκνί
θηλδχλσλ, επηηξέπνληαο έηζη ηελ θαηάξηηζε θαη κνληεινπνίεζε ζπλφισλ πξνβιεκάησλ βειηηζηνπνίεζεο.
Σν IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud ζάο παξέρεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:

1.2.2

α.

Δπίηεπμε ελφο απφιπηνπ ζηφρνπ, βάζεη ελφο πξνζζεηηθνχ ή ζηαζκηθνχ κέηξνπ φπσο π.ρ. ηηκή,
απφδνζε, εχξνο κεηαβιεηφηεηαο (beta), δηάξθεηα,

β.

Σαίξηαζκα ελφο πξνζζεηηθνχ ή ζηαζκηθνχ κέηξνπ φπσο π.ρ. ηηκή, απφδνζε, εχξνο κεηαβιεηφηεηαο
(beta), δηάξθεηα, κεηαμχ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη ελφο θξηηεξίνπ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο
(benchmark),

γ.

Μεγηζηνπνίεζε ηεο αλακελφκελεο αμίαο ή απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ,

δ.

Διαρηζηνπνίεζε ηεο αλακελφκελεο απψιεηαο (shortfall ή tail loss) ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε
νπνηνδήπνηε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο,

ε.

Διαρηζηνπνίεζε ηεο κεηακέιεηαο (regret, δειαδή ε δηαθνξά ζηα θέξδε/απψιεηεο ζηελ αξηζηεξή
νπξά) κεηαμχ ελφο ραξηνθπιαθίνπ θαη ελφο θξηηεξίνπ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο, ζε νπνηνδήπνηε
δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο,

ζη.

Διαρηζηνπνίεζε ηεο δηαθχκαλζεο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ζε απφιπηε βάζε,

δ.

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο παξαθνινχζεζεο (tracking error) κεηαμχ ελφο ραξηνθπιαθίνπ θαη
ελφο θξηηεξίνπ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο.

IBM Algo Risk Service Data Management on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service Data Management on Cloud επηηξέπεη ηελ ελνπνίεζε δεδνκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη δεδνκέλσλ εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ (OTC) απφ
δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο IBM Algo Risk Service on Cloud γηα ηνλ ππνινγηζκφ θηλδχλσλ.
Σν IBM Algo Risk Service on Cloud απαηηεί ηελ εθ κέξνπο ζαο παξνρή ζπλαζξνηζηηθψλ δεδνκέλσλ
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ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή, ε
νπνία θαζνξίδεηαη ζηνλ Οδεγφ Αξρείσλ Δηζφδνπ (Input File Guide).
1.2.3

IBM Algo Risk Service Counterparty Credit Risk Exposure on Cloud
To IBM Algo Risk Service Counterparty Credit Risk Exposure on Cloud επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε,
θαηακέηξεζε θαη δηαρείξηζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ αληηζπκβαιιφκελνπ (counterparty credit risk) γηα ηελ
απεηθφληζε ησλ επηπηψζεσλ ηπρφλ αιιαγψλ ζηε ζχλζεζε ελφο ραξηνθπιαθίνπ ζε φ,ηη αθνξά ην βαζκφ
έθζεζεο ζηελ αγνξά (market exposure) θαη ην βαζκφ έθζεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν (credit exposure).

1.2.4

α.

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνβνιήο κηαο φςεο ηεο αγνξάο θαη κηαο πηζησηηθήο φςεο ζηελ ίδηα
εθαξκνγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο πξφζβαζεο ηχπνπ "ηη ζα ζπκβεί εάλ" ζε ηπρφλ αιιαγέο ζηε
ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη πξνβνιήο ησλ επηπηψζεσλ κηαο αιιαγήο ζε φ,ηη αθνξά ην βαζκφ
έθζεζεο ζηελ αγνξά θαη ην βαζκφ έθζεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν.

β.

Παξέρεη έλα λέν ζπλφινπ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα δεδνκέλα εμφδνπ, φπσο π.ρ. θαηψθιη πεξηζσξίνπ
(margin threshold) θαη κέγηζηνο θαζαξφο βαζκφο έθζεζεο (net peak exposure).

γ.

Βνεζά ηνπο πειάηεο ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε θαίξησλ δεηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ
έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν, φπσο π.ρ.:
(1)

Δληνπηζκφο ζεκαληηθψλ πεξηπηψζεσλ έθζεζεο ζε θίλδπλν ζηελ εηαηξεία, κεηαμχ
αληηζπκβαιιφκελσλ αλά πεξηνρή θαη αλά ηακείν, θαη ηνπ πψο νη πεξηπηψζεηο απηέο κπνξνχλ
λα επεξεαζηνχλ απφ μαθληθέο αιιαγέο,

(2)

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πψο κεγάιεο δπλεηηθέο απψιεηεο νθείινληαη ζε πεξηπηψζεηο έθζεζεο ζε
πηζησηηθφ θίλδπλν,

(3)

Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηερληθψλ κείσζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηεο
χπαξμεο ηπρφλ πξφζζεησλ δπλαηνηήησλ ζπλαιιαγήο κε αληηζπκβαιιφκελνπο,

(4)

Παξαθνινχζεζε θαη θαζνξηζκφο νξίσλ έθζεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη παξνρή αλαθνξψλ
γηα πξνθίι έθζεζεο ζε θίλδπλν, δηαρξνληθά θαη γηα δηαθνξεηηθέο πηπρέο,

(5)

Πξνβνιή ησλ επηπηψζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ δνθηκψλ αληνρήο (stress tests) ζην βαζκφ έθζεζεο
ζε πηζησηηθφ θίλδπλν,

(6)

Τπνζηήξημε αλαιχζεσλ ηχπνπ "ηη ζα ζπκβεί εάλ", φπσο π.ρ. επί ηνχηνπ αιιαγή ζπκθσληψλ
ζπκςεθηζκνχ, γηα ηελ πξνβνιή ησλ επηπηψζεσλ ζηα δεδνκέλα εμφδνπ αλαθνξηθά κε ην
βαζκφ έθζεζεο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν.

IBM Algo Risk Service Advanced Reporting on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service Advanced Reporting on Cloud παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο απφ έλα
εληζρπκέλν ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ αλαθνξψλ ζε κνξθή pdf.

1.2.5

IBM Algo Risk Service Intra-Day Processing on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service Intra-Day Processing on Cloud ζάο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεηε
ελεκεξσκέλα ζηνηρεία γηα ραξηνθπιάθηα, δεδνκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη δεδνκέλα
αλάιπζεο θηλδχλσλ πνπ ππνινγίδνληαη απφ ην Algo Risk Service on Cloud γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή
πεξίνδν (γηα παξάδεηγκα, αλά ψξα) ε νπνία είλαη ζπληνκφηεξε απφ εθείλε ηεο ηππηθήο καδηθήο
δηεξγαζίαο ηνπ Algo Risk Service πνπ εθηειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Ζ επεμεξγαζία απφ ην IBM
Algo Risk Service Intra-Day πεξηνξίδεηαη ζε 1.000 Σίηινπο θαη πξναπαηηεί ηε ρξήζε ησλ ηππηθψλ
ζπλφισλ ζελαξίσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Έγγξαθν Λεπηνκεξεηψλ Τπεξεζίαο. Οη αηηήζεηο γηα
απζεκεξφλ (intra-day) επεμεξγαζία γίλνληαη κέζσ ηεο πχιεο ππνζηήξημεο (support portal) ηνπ IBM Algo
Risk Service.

1.2.6

IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud ρξεζηκνπνηεί κηα βαζηθή θαηαλνκή ηνπ ρψξνπ
απνζήθεπζεο γηα δεδνκέλα εμφδνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ αξρηθφ αξηζκφ Σίηισλ θαη
ζελαξίσλ γηα ηνλ νπνίν ν Πειάηεο έρεη εγγξαθεί σο ζπλδξνκεηήο. Σν IBM Algo Risk Service Data
Archive on Cloud παξέρεη σο βαζηθή ιεηηνπξγία ηελ απνζήθεπζε πξνεγνχκελσλ ζπλεδξηψλ καδηθήο
επεμεξγαζίαο (batch sessions), ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ρξνλνδηάγξακκα:
●

Καζεκεξηλέο ζπλεδξίεο γηα ηελ ηξέρνπζα εβδνκάδα

●

Δβδνκαδηαίεο ζπλεδξίεο γηα ηνλ ηξέρνληα κήλα

●

Μεληαία ζπλεδξία απφ ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα
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●

1.2.7

Σν IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο
δεδνκέλσλ εμφδνπ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην IBM Algo Risk Service on Cloud γηα κεγαιχηεξεο
ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ επηινγή απηή πσιείηαη αλά Gigabyte δεδνκέλσλ.

IBM Algo Risk Service Risk & Financial Engineering Workbench on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service Risk & Financial Engineering Workbench on Cloud πεξηιακβάλεη ην IBM Algo
One Risk & Financial Engineering Workbench (RFEWB) σο ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο, ην νπνίν
εγθαζίζηαηαη θαη εθηειείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζαο.
Σν RFEWB κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε δεδνκέλα πνπ απνξξένπλ απφ ζπλεδξίεο ηεο
Τπεξεζίαο Cloud ηα νπνία πεξηέρνπλ απφ 1 κνλάδα απφ θάζε Υξεκαηννηθνλνκηθφ Σίηιν πνπ έρεη
ππνβιεζεί απφ εζάο ζε αληηζηνηρία πξνο δεδνκέλα φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, ιεηηνπξγίεο ηηκνιφγεζεο
θαη δεδνκέλα ηεο αγνξάο ("Γεδνκέλα πλεδξηψλ Πειάηε").
Σν RFEWB ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειείηε ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο κε ηα Γεδνκέλα πλεδξηψλ
Πειάηε:
●

Δληνπηζκφο ησλ θχξησλ ζπκβαιιφλησλ παξαγφλησλ αλαθνξηθά κε ηα Γεδνκέλα πλεδξηψλ
Πειάηε.

●

Τπνζηήξημε αλαιχζεσλ ηχπνπ "ηη ζα ζπκβεί εάλ"

●

Τπνζηήξημε αλαιχζεσλ αληνρήο

●

Έγθαηξνο εληνπηζκφο ζθαικάησλ θαη ππνβνιή αηηήζεσλ δηφξζσζεο ή αιιαγήο κέζσ ηεο πχιεο
ππνζηήξημεο ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud, αλ είλαη απαξαίηεην.

●

ρνιηαζκφο ζπλεδξηψλ κε ηηο θχξηεο δηαπηζηψζεηο γηα αλάιπζε απνηειεζκάησλ θηλδχλνπ.

Σν RFEWB επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν κε Γεδνκέλα πλεδξηψλ Πειάηε θαη κφλν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο γηα ηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud.
1.2.8

IBM Algo Risk Service Solvency II Standard Formula Market Risk on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service Solvency II Standard Formula Market Risk on Cloud πξαγκαηνπνηεί ηνπο
ππνινγηζκνχο "Standard Formula Solvency Capital Requirements (SCR)" πνπ πεξηγξάθνληαη κφλν ζην
άξζξν SCR.5 ηνπ εγγξάθνπ QIS5 Technical Specifications ("QIS5") κε εκεξνκελία 5 Ηνπιίνπ 2010 πνπ
δεκνζηεχηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ (European
Insurance and Occupational Pensions Authority - "EIOPA"):
●

1.2.9

Πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο ηχπνπ "ηη ζα ζπκβεί εάλ", νη νπνίεο ζαο επηηξέπνπλ λα αμηνινγήζεηε ηηο
επηπηψζεηο ηπρφλ αιιαγψλ ζηε ζχλζεζε ελφο ραξηνθπιαθίνπ ζηα έμνδα θεθαιαίνπ γηα ηελ θάιπςε
θηλδχλσλ ηεο αγνξάο θαη ζην πξνθίι απφδνζεο/θηλδχλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ.

IBM Algo Risk Service Interactive Users on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service Interactive Users on Cloud ζαο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεηε
επηπιένλ ρξήζηεο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο.

1.2.10 IBM Algo Risk Service Axioma Equity Models
Σα IBM Algo Risk Service Axioma Equity Models παξέρνληαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο:
●

Entry Edition - γηα ηε δηαρείξηζε ηίηισλ αμίαο έσο $15 δηο δνιαξίσλ ΖΠΑ

●

Standard Edition - γηα ηε δηαρείξηζε ηίηισλ αμίαο $15-$45 δηο δνιαξίσλ ΖΠΑ

●

Enterprise Edition - γηα ηε δηαρείξηζε ηίηισλ αμίαο άλσ ησλ $45 δηο δνιαξίσλ ΖΠΑ

Σα κνληέια ηδίσλ θεθαιαίσλ (equity models) πξνέξρνληαη απφ ηελ Axioma. Οη Πειάηεο απνθηνχλ
πξφζβαζε ζε έλα κνληέιν παξαγφλησλ (factor model) θαζψο θαη ζε έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ
ραξηνθπιαθίνπ κε πνιιαπιέο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη Πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ κνληέια
παξαγφλησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ραξηνθπιαθίσλ θαη ηελ αλάιπζε
ζελαξίσλ αλαθνξηθά κε πεξηπηψζεηο έθζεζεο ζε θίλδπλν ζε επίπεδν ραξηνθπιαθίνπ θαη ζε επίπεδν
ηκήκαηνο.
1.2.11 Γεδνκέλα αγνξάο γηα ην Algo Risk Service
Σν IBM Algo Risk Service on Cloud παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ αγνξάο απφ ηνπο
αθφινπζνπο πξνκεζεπηέο δεδνκέλσλ αγνξάο:
●

IBM Algo Risk Service for Bloomberg Market Data on Cloud

●

IBM Algo Risk Service for Thompson-Reuters Market Data on Cloud

●

IBM Algo Risk Service for MarkIt Market Data with History on Cloud
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Σα δεδνκέλα αγνξάο είλαη κεηαμχ ησλ πην ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ εηζφδνπ γηα ην IBM Algo Risk Service on
Cloud θαη επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ θηλδχλνπ πνπ βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα πνπ
παξέρνληαη απφ ηνπο επηιεγκέλνπο απφ εζάο πξνκεζεπηέο δεδνκέλσλ αγνξάο. Με ηελ εμαίξεζε ηεο
Thomson Reuters, ζα πξέπεη λα έρεηε ζπλάςεη ηελ θαηάιιειε ζχκβαζε ζπλδξνκήο θαη λα έρεηε
εμαζθαιίζεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ (ησλ) πξνκεζεπηή(-σλ) δεδνκέλσλ αγνξάο γηα ηε δηάζεζε δεδνκέλσλ
αγνξάο ζηελ ΗΒΜ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο κέζσ ηνπ IBM Algo Risk Service on Cloud. Ζ IBM δελ
εγγπάηαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ
(ηνπο) πξνκεζεπηή(-εο) δεδνκέλσλ αγνξάο.
1.2.12 Γεδνκέλα δεηθηώλ γηα ην Algo Risk Service
Σν IBM Algo Risk Service on Cloud παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ αγνξάο ζπγθξηηηθήο
αμηνιφγεζεο (benchmark market data) απφ ηνπο αθφινπζνπο πξνκεζεπηέο δεδνκέλσλ αγνξάο:
●

IBM Algo Risk Service for FTSE Benchmark Market Data on Cloud

●

IBM Algo Risk Service for Russell Benchmark Market Data on Cloud

●

IBM Algo Risk Service for MSCI Benchmark Market Data on Cloud

●

IBM Algo Risk Service for S&P Benchmark Market Data on Cloud

Σα δεδνκέλα αγνξάο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη απαξαίηεηα γηα εθείλνπο ηνπο πειάηεο πνπ επηζπκνχλ
λα εθηεινχλ αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηψληαο κεκνλσκέλνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο σο θξηηήξηα γηα ηε
ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ελφο ραξηνθπιαθίνπ. Πξέπεη λα έρεηε ζπλάςεη ηελ θαηάιιειε
ζχκβαζε ζπλδξνκήο θαη λα έρεηε εμαζθαιίζεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ (ησλ) πξνκεζεπηή(-σλ) δεδνκέλσλ
αγνξάο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηε δηάζεζε δεδνκέλσλ ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ζηελ ΗΒΜ γηα ηελ
επεμεξγαζία ηνπο κέζσ ηνπ IBM Algo Risk Service on Cloud. Ζ IBM δελ εγγπάηαη ηελ πνηφηεηα ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ (ηνπο) πξνκεζεπηή(-εο)
δεδνκέλσλ αγνξάο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο.
1.2.13 IBM Algo Risk Service Ex Post Performance & Risk on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service Ex Post Performance & Risk on Cloud επεθηείλεη ην IBM Algo Risk Service on
Cloud παξέρνληαο δπλαηφηεηεο αλάιπζεο απφδνζεο απφ ηελ Ortec Finance. Με ηελ επέθηαζε απηή
παξέρνληαη πξφζζεηεο δηαγλσζηηθέο δπλαηφηεηεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε κέηξεζε απφδνζεο, ε
αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηε κεηξεζείζα απφδνζε (performance
contribution/attribution) θαη ε αλαδξνκηθή αλάιπζε θηλδχλσλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πφξσλ.
Σα απνηειέζκαηα παξέρνληαη κε ηε κνξθή κηαο ζεηξάο αλαθνξψλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο:
●

Fund Performance & Risk Overview Report (Αλαθνξά Απφδνζεο Κεθαιαίσλ θαη Δπηζθφπεζεο
Κηλδχλσλ)

●

Ex Post Return Attribution Report (Αλαθνξά Αλαδξνκηθήο Καηαλνκήο ηνηρείσλ Απφδνζεο)

●

Ex Ante Risk Attribution Report (Αλαθνξά Πξνθαηαξθηηθήο Καηαλνκήο Κηλδχλσλ)

●

Buy & Hold Summary Report (πλνπηηθή Αλαθνξά Αγνξάο θαη Γηαθξάηεζεο)

●

Buy & Hold Details Report (Αλαιπηηθή Αλαθνξά Αγνξάο θαη Γηαθξάηεζεο)

Ζ IBM βαζίδεηαη ζε κηα ηξίηε εηαηξεία (ηελ Ortec Finance) γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην IBM Algo Risk Service Ex Post Performance & Risk on Cloud.
Όηαλ πξνκεζεπηείηε κηα ζπλδξνκή γηα ην IBM Algo Risk Service Ex Post Performance & Risk on Cloud
ζπκθσλείηε φηη ε IBM κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ παξνρή ηκεκάησλ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζαο ζηελ Ortec
Finance γηα ηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία θαη επηβεβαηψλεηε φηη έρεηε απνθηήζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο,
εμνπζηνδνηήζεηο θαη ζπλαηλέζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνβαίλεη ε IBM ζηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα.
1.2.14 IBM Algo Risk Service Service Point in Time Processing on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service Point in Time Processing on Cloud απνηειεί επέθηαζε ηνπ Algo Risk Service
on Cloud ε νπνία ρεηξίδεηαη ηελ αλαδξνκηθή επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πξνεγνχκελσλ εκεξνκεληψλ (φπσο
π.ρ. γηα ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ή ην πξνεγνχκελν ηεηξάκελν). Γηα ηελ επέθηαζε απηή απαηηείηαη ε εθ
κέξνπο ζαο παξνρή ζπλαζξνηζηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη
εμσρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζηνλ Οδεγφ
Αξρείσλ Δηζφδνπ (Input File Guide).
1.2.15 IBM Algo Risk Service Market Data Services Daily Updates on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service Market Data Services Daily Updates on Cloud είλαη κηα ππεξεζία παξνρήο
δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη εκπινπηηζκέλα δεδνκέλα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ απεπζείαο ζηα
πεξηβάιινληα ησλ πειαηψλ ηνπ Algo Risk Service on Cloud. Ζ ππεξεζία παξέρεη ζχλνια δεδνκέλσλ
δηαρείξηζεο ρξενγξάθσλ (Security Master) θαη παξαγφλησλ θηλδχλνπ (Risk Factors) σο θχξηα δεδνκέλα
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εηζφδνπ γηα ην IBM Algo Risk Service on Cloud πνπ επηηξέπνπλ ηνλ ππνινγηζκφ αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ
θηλδχλσλ.
Σα δεδνκέλα παξαγφλησλ θηλδχλνπ (Risk Factors) παξάγνληαη κέζσ ηεο απηφκαηεο ζπιινγήο θαη
απνζήθεπζεο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο ζε εκεξήζηα βάζε, φπσο π.ρ., ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά, ηηκέο εηζεγκέλσλ Σίηισλ, επηηφθηα, πηζησηηθά αλνίγκαηα (spreads), αλακελφκελεο
πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο θαη κεηαβιεηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο έλα επξχ θάζκα
παξάγσγσλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο.
Σα δεδνκέλα δηαρείξηζεο ηίηισλ (Security Master) απνηεινχληαη απφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ, νη νπνίνη ζπγθεληξψλνληαη θαη δνκνχληαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δειηίσλ
φξσλ (term sheets) ησλ ηίηισλ. ε δηαξθή βάζε ζπιιέγνληαη δειηία φξσλ γηα λέεο εθδφζεηο δηαθφξσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηίηισλ φπσο π.ρ. ρξεφγξαθα, αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα, ρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα
θαη δνκέο θεθαιαίσλ. Ηδησηηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη εζσηεξηθά δνκεκέλα αμηφγξαθα ρσξίο θαζηεξσκέλν
πξνζδηνξηζηηθφ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ απφ ηα αληίζηνηρα δειηία φξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα
ζπκπεξηιεθζνχλ σο ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο ππεξεζίαο.
Πξνβαίλνληαη ζηελ απφθηεζε ζπλδξνκήο γηα απηή ηελ επηινγή, απνδέρεζηε ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β αλαθνξηθά κε ηα Γεδνκέλα TR (φπσο απηά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα
Β).
Μπνξείηε λα απνθηήζεηε ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζθεξφκελε θάιπςε Σίηισλ
επηθνηλσλψληαο κε ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Algo Risk Service on Cloud γηα ην δηθφ ζαο ινγαξηαζκφ
πειάηε. Μπνξείηε νπνηεδήπνηε λα δεηήζεηε θάιπςε γηα ηελ παξνρή δεδνκέλσλ γηα Σίηινπο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ ηξέρνπζα εκβέιεηα θάιπςεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία. Ζ IBM ζα αμηνινγεί θάζε
δεηνχκελν Σίηιν θαηά πεξίπησζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηηεπμηκφηεηα ηεο ελζσκάησζήο ηνπ ζηελ ππεξεζία,
ην ρξνλνδηάγξακκα ελζσκάησζεο θαη, εάλ ε ελ ιφγσ ελζσκάησζε είλαη εθηθηή, ην αληίζηνηρν θφζηνο γηα
εζάο. Ο αξηζκφο ησλ Σίηισλ πνπ κπνξείηε λα δεηήζεηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηηο
θαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο Σίηισλ νξίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Καηεγνξία Τίηισλ

Σίηινη πνπ αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν CX_MDS_MasterDataCoverage.pdf
θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο.
Σίηινη πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν
CX_MDS_MasterDataCoverage.pdf θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ
αηηήκαηνο αιιά αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν RWMasterBook.pdf.
Σίηινη πνπ δελ αλαθέξνληαη νχηε ζην έγγξαθν
CX_MDS_MasterDataCoverage.pdf νχηε ζην έγγξαθν RWMasterBook.pdf
θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ή γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη
έλαο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο απνπιεξσκήο.

Μέγηζηνο αξηζκόο Τίηισλ πνπ
κπνξνύλ λα δεηεζνύλ αλά
πεξίνδν
1000 Σίηινη αλά κήλα
12 Δίδε Σίηισλ* αλά έηνο

2 Δίδε Σίηισλ αλά έηνο

* Με ηνλ φξν "Δίδνο Σίηισλ" (Instrument Type) λννχληαη Σίηινη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κνληέιν γηα ηηο ιεηηνπξγίεο αμηνιφγεζεο θαη πξνζνκνίσζεο Σίηισλ.
Αλ ζθνπεχεηε λα παξάζρεηε ην δηθφ ζαο δειηίν φξσλ (term sheet), κπνξείηε λα επηιέμεηε ην IBM Algo
Risk Service Risk Factor Data on Cloud.
1.2.16 IBM Algo Risk Service Risk Factor Data on Cloud
Σν IBM Algo Risk Service Risk Factor Data on Cloud παξέρεη δεδνκέλα Παξαγφλησλ Κηλδχλνπ, φπσο
απηά νξίδνληαη αλσηέξσ, σο δεδνκέλα εηζφδνπ γηα ηα πεξηβάιινληα IBM Algo Risk Service on Cloud ησλ
πειαηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ζπλδξνκή γηα ην IBM Algo Risk Service Market Data Services Daily
Updates on Cloud. Ζ επηινγή απηή δελ πεξηιακβάλεη δεδνκέλα δηαρείξηζεο ηίηισλ (Security Master).
Πξνβαίλνληαη ζηελ απφθηεζε ζπλδξνκήο γηα απηή ηελ επηινγή, απνδέρεζηε ηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β αλαθνξηθά κε ηα Γεδνκέλα TR (φπσο απηά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα
Β).

2.

Πεξηγξαθή Αζθάιεηαο

2.1

Πνιηηηθέο Αζθάιεηαο
Ζ IBM δηαζέηεη κηα νκάδα αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαη δηαηεξεί επίζεο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο IBM. Ζ IBM
απαηηεί ηελ παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θαη αζθάιεηαο απφ ην πξνζσπηθφ πνπ παξέρεη ππνζηήξημε ζε θέληξα πιεξνθνξηαθψλ
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ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Οη πνιηηηθέο θαη ηα πξφηππα αζθάιεηαο ηεο IBM επαλεμεηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη
ζε εηήζηα βάζε. Σπρφλ πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο ζηελ IBM αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε κηα αλαιπηηθή
δηαδηθαζία απφθξηζεο ζε πεξηζηαηηθά.

2.2

Έιεγρνο Πξόζβαζεο
Ζ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πειάηε, εάλ είλαη απαξαίηεηε, επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο
εθπξνζψπνπο ππνζηήξημεο ηεο IBM ζχκθσλα κε ηηο αξρέο δηαρσξηζκνχ θαζεθφλησλ. Σν πξνζσπηθφ
ηεο IBM ηαπηνπνηείηαη κέζσ ηαπηνπνίεζεο δχν παξαγφλησλ (two-factor authentication) ζε έλα ελδηάκεζν
ζχζηεκα δηαρείξηζεο "πχιεο". Όιεο νη ζπλδέζεηο θαηά ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα πειάηε
πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ θξππηνγξαθεκέλσλ θαλαιηψλ. Όια ηα ζπκβάληα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα
πειάηε θαη ηα ζπκβάληα δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ απφ θαη πξνο ην πεξηβάιινλ θηινμελίαο θαηαγξάθνληαη.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηερλνινγίαο WiFi ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM πνπ
ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ Τπεξεζία Cloud.

2.3

Αθεξαηόηεηα θαη Γηαζεζηκόηεηα Υπεξεζηώλ
Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ινγηζκηθφ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία
δηαρείξηζεο αιιαγψλ ηεο IBM. Οη αιιαγέο ζε θαλφλεο ηνπ ηείρνπο πξνζηαζίαο (firewall) ππφθεηληαη επίζεο
ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αιιαγψλ θαη εμεηάδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ αζθάιεηαο ηεο IBM πξηλ ηεζνχλ
ζε εθαξκνγή. Ζ IBM παξαθνινπζεί ηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο ζε 24x7 βάζε.
Γηεμάγνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη γηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηξσηά ζεκεία απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο
δηαρεηξηζηέο θαη ηξίηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη επίιπζε δπλεηηθψλ πεξηπηψζεσλ έθζεζεο
ζπζηεκάησλ ζε θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα. Υξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ
επηβιαβνχο θψδηθα (αληηκεηψπηζε ηψλ (antivirus), εληνπηζκφο παξαβηάζεσλ, έιεγρνο γηα ηξσηά ζεκεία
θαη απνηξνπή παξαβηάζεσλ) ζε φια ηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Οη ππεξεζίεο ησλ
θέληξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM ππνζηεξίδνπλ έλα επξχ θάζκα πξσηνθφιισλ
παξάδνζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ δεκφζησλ δηθηχσλ. Παξαδείγκαηα
απνηεινχλ HTTPS/SFTP/FTPS/S/MIME θαη site-to-site VPN. Σα εθεδξηθά αληίγξαθα δεδνκέλσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα απνζήθεπζε εθηφο ησλ θέληξσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θξππηνγξαθνχληαη πξηλ
απφ ηε κεηαθνξά ηνπο.

2.4

Καηαγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ
Ζ IBM ηεξεί αξρεία θαηαγξαθήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο γηα ζπζηήκαηα, εθαξκνγέο, ρψξνπο
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ (data repositories), middleware θαη ζπζθεπέο ππνδνκήο δηθηχνπ πνπ
ππνζηεξίδνπλ θαη έρνπλ παξακεηξνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ. Πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλφηεηα κε εμνπζηνδνηεκέλεο επέκβαζεο θαη λα είλαη δπλαηή ε θεληξηθή αλάιπζε,
απνζηνιή πξνεηδνπνηήζεσλ θαη δεκηνπξγία αλαθνξψλ, ε θαηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε θεληξηθνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο αξρείσλ θαηαγξαθήο (log repositories). Σα
δεδνκέλα ππνγξάθνληαη κε ςεθηαθή ππνγξαθή γηα ηελ απνηξνπή πξνζπαζεηψλ κε εμνπζηνδνηεκέλεο
επέκβαζεο. Σα αξρεία θαηαγξαθήο αλαιχνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κέζσ αλαθνξψλ πεξηνδηθήο
αλάιπζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ αλψκαιεο ζπκπεξηθνξάο. Σν πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ
εηδνπνηείηαη γηα νπνηεζδήπνηε αλσκαιίεο θαη, φηαλ είλαη απαξαίηεην, επηθνηλσλεί ζε 24x7 βάζε κε έλαλ
εηδηθφ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή.

2.5

Φπζηθή Αζθάιεηα
Ζ IBM ηεξεί πξφηππα θπζηθήο αζθάιεηαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κε
εμνπζηνδνηεκέλεο θπζηθήο πξφζβαζεο ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM. Τπάξρεη κφλν
πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζεκείσλ πξφζβαζεο ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο IBM, ηα νπνία
ειέγρνληαη κε ηαπηνπνίεζε δχν παξαγφλησλ (two-factor authentication) θαη παξαθνινπζνχληαη απφ
θάκεξεο. Ζ πξφζβαζε επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη εγθεθξηκέλε άδεηα
πξφζβαζεο. Σν πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ ειέγρεη αλ ε πξφζβαζε έρεη εγθξηζεί θαη εθδίδεη κηα θάξηα
εηζφδνπ κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε απαηηνχκελε πξφζβαζε. Οη ππάιιεινη ζηνπο νπνίνπο εθδίδνληαη
ηέηνηεο θάξηεο εηζφδνπ νθείινπλ λα παξαδψζνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο θάξηεο εηζφδνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή
ηνπο θαη κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ ηελ θάξηα εηζφδνπ γηα ην θέληξν πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κφλν γηα
ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην θέληξν. Ζ ρξήζε ησλ θαξηψλ εηζφδνπ θαηαγξάθεηαη. Οη
επηζθέπηεο πνπ δελ είλαη ππάιιεινη ηεο IBM ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε έλα
βηβιίν επηζθεπηψλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην θηίξην θαη ζπλνδεχνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο
ηνπο ζην θηίξην. Οη πεξηνρέο παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ, νη απνβάζξεο θφξησζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια
ζεκεία φπνπ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην θηίξην ειέγρνληαη θαη απνκνλψλνληαη.
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2.6

Σπκκόξθσζε
Ζ IBM πηζηνπνηεί ζε εηήζηα βάζε ηε ζπκκφξθσζε ησλ δηθψλ ηεο πξαθηηθψλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ηηο Αξρέο ηνπ Πιαηζίνπ Αξρψλ Safe Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") ηνπ
Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ησλ Ζ.Π.Α.: Notice (Δηδνπνίεζε), Choice (Δπηινγή), Onward Transfer
(Γηαβίβαζε), Access and Accuracy (Πξφζβαζε θαη Αθξίβεηα), Security (Αζθάιεηα) θαη
Oversight/Enforcement (Δπνπηεία/Δπηβνιή). ε πεξηνδηθή βάζε, ε IBM δηεμάγεη ειέγρνπο SSAE 16 (ή
ηζνδχλακνπο ειέγρνπο), ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ θιάδνπ, ζηα θέληξα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
ηνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο ηεο. Ζ IBM ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηνλ ηνκέα
ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο
απαηηήζεηο. ε ηαθηηθή βάζε δηεμάγνληαη αμηνινγήζεηο θαη έιεγρνη απφ ηελ IBM πξνθεηκέλνπ λα
επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο πνιηηηθέο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ ηεο. Οη ππάιιεινη ηεο IBM θαη
ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο παξαθνινπζνχλ ζε εηήζηα βάζε έλα ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ππελζπκίδνληαη ζε εηήζηα βάζε νη
ζηφρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εζηθή
επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ ηήξεζε εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο IBM.

3.

Γέζκεπζε γηα ηα Δπίπεδα Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Ζ IBM παξέρεη ηελ αθφινπζε ζχκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ("SLA") αλαθνξηθά κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud: Απνδέρεζηε φηη ε χκβαζε SLA δελ ζπληζηά εγγχεζε πξνο εζάο.

3.1

Οξηζκνί
α.

"Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο" (Availability Credit) είλαη ην κέζν επαλφξζσζεο πνπ παξέρεη ε IBM γηα
κηα εμαθξηβσκέλε Αμίσζε. Ζ Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ζα εθαξκνζηεί κε ηε κνξθή κηαο πίζησζεο ή
έθπησζεο έλαληη θάπνηνπ κειινληηθνχ ηηκνινγίνπ ρξεψζεσλ ζπλδξνκήο γηα ηελ Τπεξεζία Cloud.

β.

"Αμίσζε" (Claim) είλαη κηα αμίσζε πνπ εγείξεηαη απφ εζάο πξνο ηελ IBM ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο χκβαζεο SLA επεηδή δελ επηηεχρζεθε θάπνην Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ελφο πκβαηηθνχ Μήλα.

γ.

"πκβαηηθφο Μήλαο" (Contracted Month) είλαη θάζε πιήξεο εκεξνινγηαθφο κήλαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο, αξρίδνληαο απφ ηηο 12.00 π.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. ηελ πξψηε εκέξα ηνπ
κήλα κέρξη ηηο 11:59 κ.κ. ψξα Αλαηνιηθψλ Ζ.Π.Α. ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα.

δ.

"Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο" (Downtime) είλαη κηα ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έρεη
δηαθνπεί ε επεμεξγαζία ζην ζχζηεκα παξαγσγήο γηα ηελ Τπεξεζία Cloud θαη νη ρξήζηεο ζαο δελ
είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ ηα
απαηηνχκελα δηθαηψκαηα. ην Υξφλν Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία ε Τπεξεζία Cloud δελ είλαη δηαζέζηκε εμαηηίαο νπνηνπδήπνηε απφ ηα αθφινπζα
ζπκβάληα:
(1)

κηα πξνγξακκαηηζκέλε ή αλαθνηλσζείζα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο γηα ζθνπνχο ζπληήξεζεο,

(2)

ζπκβάληα ή αηηίεο πέξαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο IBM (π.ρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο, δηαθνπέο ζηε
ζχλδεζε κε ην Internet, έθηαθηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θ.ν.θ.),;

(3)

πξνβιήκαηα κε δηθέο ζαο εθαξκνγέο, εμνπιηζκφ ή δεδνκέλα ή κε εθαξκνγέο, εμνπιηζκφ ή
δεδνκέλα ηξίησλ,

(4)

κε ζπκκφξθσζε εθ κέξνπο ζαο κε ηηο απαηηνχκελεο δηακνξθψζεηο ζπζηεκάησλ θαη ηηο
ππνζηεξηδφκελεο πιαηθφξκεο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud, ή

(5)

ζπκκφξθσζε ηεο IBM κε νπνηαδήπνηε ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο ή νδεγίεο πνπ παξέρεηε ζηελ
IBM ή παξέρνληαη απφ θάπνην ηξίην κέξνο ζηελ ΗΒΜ γηα ινγαξηαζκφ ζαο.

ε.

"πκβάλ" (Event) είλαη κηα πεξίζηαζε ή ζχλνιν πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηε κε επίηεπμε ελφο
Δπηπέδνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ.

ζη.

"Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ" (Service Level) είλαη ην πξφηππν πνπ θαζνξίδεηαη παξαθάησ βάζεη
ηνπ νπνίνπ ε IBM κεηξά ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
χκβαζε SLA.
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3.2

3.3

Πηζηώζεηο Γηαζεζηκόηεηαο
α.

Γηα λα εγείξεηε κηα Αμίσζε, ζα πξέπεη λα ππνβάιεηε έλα δειηίν ππνζηήξημεο γηα Εήηεκα
Κξηζηκφηεηαο 1 (φπσο νξίδεηαη παξαθάησ ζην άξζξν Σερληθή Τπνζηήξημε) γηα θάζε πκβάλ ζην
Help Desk ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο IBM, εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ
παξαηεξείηε γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο ηνπ πκβάληνο ζηελ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε ηεο
Τπεξεζίαο Cloud. Θα πξέπεη λα παξέρεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην πκβάλ θαη λα
παξέρεηε εχινγε βνήζεηα ζηελ IBM ζηε δηάγλσζε θαη επίιπζε ηνπ πκβάληνο.

β.

Πξέπεη λα εγείξεηε ηελ Αμίσζή ζαο γηα κηα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα θαηά ηελ νπνία αλέθπςε ε αηηία ηεο
Αμίσζεο.

γ.

Οη Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο βαζίδνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο
ζα κεηξάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ αλαθέξεηε φηη ππνζηήθαηε γηα πξψηε θνξά ηηο επηπηψζεηο
ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο. Γηα θάζε έγθπξε Αμίσζε, ε IBM ζα παξέρεη ηελ πςειφηεξε
ηζρχνπζα Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο κε βάζε ην επηηεπρζέλ Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα θάζε πκβαηηθνχ Μήλα, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ζ IBM δελ ζα
ππνρξενχηαη λα παξέρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία Πηζηψζεηο Γηαζεζηκφηεηαο γηα ην ίδην πκβάλ ζηνλ
ίδην πκβαηηθφ Μήλα.

δ.

Σν ζχλνιν ησλ Πηζηψζεσλ Γηαζεζηκφηεηαο πνπ παξέρνληαη γηα νπνηνλδήπνηε πκβαηηθφ Μήλα δελ
ζα ππεξβαίλνπλ ζε θακία πεξίπησζε ην 10 ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ ελ δσδέθαηνπ (1/12) ηεο εηήζηαο
ρξέσζεο πνπ θαηαβάιιεηε ζηελ IBM γηα ηελ Τπεξεζία Cloud.

Δπίπεδα Παξνρήο Υπεξεζηώλ
Γηαζεζηκφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ Μήλα
Γηαζεζηκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
Σπκβαηηθνύ Μήλα

Πίζησζε Γηαζεζηκόηεηαο
(% ηεο Μεληαίαο Φξέσζεο Σπλδξνκήο γηα ην
Σπκβαηηθό Μήλα πνπ απνηειεί αληηθείκελν Αμίσζεο)

< 98%

2%

< 97%

5%

< 93%

10%

Ζ Γηαζεζηκφηεηα, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ, ππνινγίδεηαη σο εμήο: (α) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο
ιεπηψλ ζε έλα πκβαηηθφ Μήλα, κείνλ (β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ιεπηψλ ηνπ Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα, δηαηξνχκελνο δηά (γ) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ιεπηψλ ζην
πκβαηηθφ Μήλα.
Παξάδεηγκα: Υξφλνο Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο 900 ιεπηψλ ζπλνιηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πκβαηηθνχ
Μήλα
χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά
- 900 ιεπηά Υξφλνπ Γηαθνπήο Λεηηνπξγίαο
= 42.300 ιεπηά
_________________________________________

= 2% Πίζησζε Γηαζεζηκφηεηαο γηα έλα Δπηηεπρζέλ
Δπίπεδν Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ 97,9% θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πκβαηηθνχ Μήλα

χλνιν ιεπηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο
πκβαηηθνχ Μήλα 30 εκεξψλ = 43.200 ιεπηά

3.4

Άιιεο πιεξνθνξίεο γηα απηή ηε Σύκβαζε SLA
Ζ παξνχζα χκβαζε SLA θαζίζηαηαη δηαζέζηκε κφλν ζε πειάηεο ηεο IBM θαη δελ ηζρχεη γηα αμηψζεηο πνπ
εγείξνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο, επηζθέπηεο, ζπκκεηέρνληεο θαη εγθεθξηκέλνπο πξνζθεθιεκέλνπο ζαο ζηελ
Τπεξεζία Cloud, νχηε γηα νπνηεζδήπνηε εθδφζεηο beta ή δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνληαη απφ ηελ ΗΒΜ. Ζ χκβαζε SLA δηέπεη κφλν ηηο Τπεξεζίεο Cloud πνπ βξίζθνληαη ζε
παξαγσγηθή ρξήζε. Γελ ηζρχεη γηα κε παξαγσγηθά πεξηβάιινληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη
φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηβαιιφλησλ δηελέξγεηαο δνθηκψλ, απνθαηάζηαζεο κεηά απφ θαηαζηξνθή,
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ή αλάπηπμεο.
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4.

Γηθαηώκαηα θαη Τηκνιόγεζε

4.1

Μεηξηθά Σπζηήκαηα Φξέσζεο
Οη Τπεξεζίεο Cloud θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο βάζεη ελφο εθ ησλ παξαθάησ κεηξηθψλ ζπζηεκάησλ
ρξέσζεο, φπσο νξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο:
α.

Πξφζβαζε (Access) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία
Cloud. Μηα Πξφζβαζε είλαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο Cloud. Πξέπεη λα απνθηήζεηε έλα
κφλν δηθαίσκα Πξφζβαζεο γηα ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

β.

Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο (Authorized User) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί
λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο είλαη έλα κνλαδηθφ πξφζσπν ζην
νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα πξφζβαζεο ζηελ Τπεξεζία Cloud. Πξέπεη λα απνθηήζεηε ρσξηζηά,
απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο γηα θάζε Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε ν νπνίνο απνθηά πξφζβαζε
ζηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζα ή έκκεζα (γηα παξάδεηγκα, κέζσ
ελφο πξνγξάκκαηνο πνιππιεμίαο (multiplexing), κηαο ζπζθεπήο ή ελφο εμππεξεηεηή εθαξκνγψλ
(application server)) κε νπνηνδήπνηε κέζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη
ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Σν δηθαίσκα ρξήζεο πνπ δηαζέηεη έλαο Δμνπζηνδνηεκέλνο Υξήζηεο
είλαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν Δμνπζηνδνηεκέλν Υξήζηε θαη δελ επηηξέπεηαη ε θνηλή ρξήζε
ηνπ δηθαηψκαηνο νχηε κπνξεί λα νξηζηεί εθ λένπ άιινο ρξήζηεο, παξά κφλν ζε πεξίπησζε κφληκεο
κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Δμνπζηνδνηεκέλνπ Υξήζηε ζε θάπνην άιιν πξφζσπν.

γ.

Γηζεθαηνκκχξην Μνλάδεο Μεηαηξνπήο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (Billion Asset Conversion Unit BACU) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε πξνζθνξά Τπεξεζίαο
Cloud. Μνλάδα Μεηαηξνπήο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (Asset Conversion Unit - ACU) είλαη κηα
κνλάδα κέηξεζεο πνζψλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ην
ρξεζηκνπνηνχκελν λφκηζκα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud. Σα πνζά
Πεξνπζηαθψλ ηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν λφκηζκα πξέπεη λα κεηαηξέπνληαη ζε
κνλάδεο ACU ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα κεηαηξνπήο πνπ παξέρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα
http://www.ibm.com/software/licensing/conversion_unit_table. Κάζε δηθαίσκα BACU αληηζηνηρεί ζε
έλα δηζεθαηνκκχξην (10 πςσκέλν ζηε δχλακε 9) κνλάδεο ACU. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή
δηθαηψκαηα BACU γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ ησλ νπνίσλ
γίλεηαη επεμεξγαζία κέζσ ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud ή ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ε πξνζθνξάο
Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο.

δ.

χλδεζε (Connection) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε
Τπεξεζία Cloud. Μηα χλδεζε είλαη κηα δηαζχλδεζε ή ζπζρέηηζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, κηαο
εθαξκνγήο, ελφο εμππεξεηεηή (server) ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ ζπζθεπήο κε ηελ Τπεξεζία
Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
πλδέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ Τπεξεζία Cloud θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

ε.

Έγγξαθν (Document) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε
Τπεξεζία Cloud. Έλα Έγγξαθν νξίδεηαη σο κηα κεηξήζηκε πνζφηεηα δεδνκέλσλ πνπ ηνπνζεηείηαη
κεηαμχ κηαο θεθαιίδαο εγγξάθνπ θαη κηαο εγγξαθήο ηέινπο εγγξάθνπ πνπ ζεκεηψλνπλ ηελ αξρή θαη
ην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ Δγγξάθσλ ηα νπνία επεμεξγάδεηαη ε Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

ζη.

πκβάλ (Event) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία
Cloud. πκβάλ είλαη κηα κνλαδηθή αλαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επεμεξγαζία ελφο κελπκάηνο
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, κηαο ιίζηα κελπκάησλ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, θψδηθα HTML,
ελφο ηνκέα (domain) ή κηαο δηεχζπλζεο IP απφ ηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud. Πξέπεη λα
απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ αξηζκνχ πκβάλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

δ.

Gigabyte είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Έλα
Gigabyte νξίδεηαη σο 2 ζηε 30ε δχλακε bytes δεδνκέλσλ (1.073.741.824 bytes). Πξέπεη λα
απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ Gigabytes ηα νπνία
επεμεξγάδεηαη ε Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Παξαγγειίαο.
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4.2

ε.

Οκάδα Αλαθνξψλ (Report Group) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα
απνθηεζεί ε Τπεξεζία Cloud. Μηα Οκάδα Αλαθνξψλ είλαη κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ ή αλαθνξψλ γηα
ηελ εμππεξέηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο
Cloud. Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ αξηζκνχ Οκάδσλ Αλαθνξψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο.

ζ.

Αίηεκα (Request) είλαη κηα κνλάδα κέηξεζεο βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνθηεζεί ε Τπεξεζία
Cloud. Έλα Αίηεκα νξίδεηαη σο ε πξάμε ηνπ πειάηε κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηείηαη ε IBM λα παξέρεη
ηελ ππεξεζία. Αλάινγα κε ηελ ππεξεζία, έλα Αίηεκα κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή κηαο γξαπηήο
εηδνπνίεζεο ή κηαο αίηεζεο ππνζηήξημεο πνπ ππνβάιιεηαη κέζσ ηειεθψλνπ, e-mail ή δηαδηθηχνπ.
Πξέπεη λα απνθηεζνχλ επαξθή δηθαηψκαηα γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ Αηηεκάησλ πνπ
ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

η.

Υξήζηεο ARA Παιηφηεξεο Τπνδνκήο (Legacy ARA User), Σαπηφρξνλα πλδεδεκέλνο Υξήζηεο
Παιηφηεξεο Τπνδνκήο (Legacy Concurrent User), Υξήζηεο GUI Παιηφηεξεο Τπνδνκήο (Legacy
GUI User) θαη πκβφιαην Παιηφηεξεο Τπνδνκήο (Legacy Contract) είλαη κνλάδεο κέηξεζεο βάζεη
ησλ νπνίσλ κπνξεί λα απνθηεζεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud. Σα είδε
κεηξηθψλ ζπζηεκάησλ ρξέσζεο παιηφηεξεο ππνδνκήο δελ δηαηίζεληαη πιένλ ελεξγά ζηελ αγνξά
απφ ηελ IBM. Όκσο, ε IBM κπνξεί, θαηά ηελ απνθιεηζηηθή ηεο δηαθξηηηθή επρέξεηα, λα ζπκθσλήζεη
ζηελ αχμεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθαησκάησλ ζαο λα ρξεζηκνπνηείηε νξηζκέλεο εθδνρέο ηεο
πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud ("SaaS Παιηφηεξεο Τπνδνκήο") βάζεη ελφο είδνπο κεηξηθνχ
ζπζηήκαηνο ρξέσζεο Παιηφηεξεο Τπνδνκήο. Οη πξνζθνξέο Τπεξεζηψλ Cloud πνπ απνθηψληαη
βάζεη ελφο είδνπο κεηξηθνχ ζπζηήκαηνο Παιηφηεξεο Τπνδνκήο θέξνπλ ηελ έλδεημε "Legacy" ζην
φλνκα ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Ζ εθ κέξνπο ζαο ρξήζε φισλ
ησλ SaaS Παιηφηεξεο Τπνδνκήο ππφθεηηαη ζηνπο φξνπο γηα ην κεηξηθφ ζχζηεκα ρξέσζεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε βάζεη ηεο νπνίαο είραηε απνθηήζεη αξρηθά ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ
SaaS Παιηφηεξεο Τπνδνκήο ("χκβαζε Παιηφηεξεο Τπνδνκήο"). ε θακία πεξίπησζε δελ ζα
εξκελεχνληαη νη φξνη ηεο χκβαζεο Παιηφηεξεο Τπνδνκήο έηζη ψζηε λα επεθηείλνπλ ην δηθαίσκά
ζαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην SaaS Παιηφηεξεο Τπνδνκήο πέξαλ απφ ηελ πνζφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη
ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο, νχηε ζα ζεσξείηαη φηη νη φξνη εθηφο απφ ηνπο θαζνξηζκέλνπο φξνπο γηα
ην κεηξηθφ ζχζηεκα ρξέσζεο ηνπ SaaS Παιηφηεξεο Τπνδνκήο δηέπνπλ ηε ρξήζε ηεο πξνζθνξάο
Τπεξεζίαο Cloud.

Φξεώζεηο θαη Τηκνιόγεζε
Σν πιεξσηέν πνζφ γηα ηελ Τπεξεζία Cloud θαζνξίδεηαη ζε έλα Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

4.3

Φξεώζεηο Πξνεηνηκαζίαο
Οη ρξεψζεηο πξνεηνηκαζίαο, εάλ ππάξρνπλ, ζα θαζνξίδνληαη ζε κηα πξνζαξκνζκέλε πεξηγξαθή έξγνπ
πνπ ζα δηέπεηαη απφ κηα ρσξηζηή ζχκβαζε κεηαμχ εζάο θαη ηεο IBM.

4.4

Φξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα
Ζ Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα είλαη κηα αλαινγηθή εκεξήζηα ρξέσζε. Ζ Υξέσζε γηα κε Πιήξε Μήλα
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ππνιεηπφκελεο εκέξεο ηνπ κε πιήξνπο κήλα αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία
θαηά ηελ νπνία ζαο ελεκεξψλεη ε ΗΒΜ φηη ε πξφζβαζή ζαο ζηελ Τπεξεζία Cloud είλαη δηαζέζηκε.

4.5

Φξεώζεηο Υπέξβαζεο
Δάλ ε πξαγκαηηθή ζαο ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κέηξεζεο ππεξβαίλεη
ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ηκήκα ηεο Απφδεημεο Γηθαηψκαηνο ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο, ηφηε ζα ηηκνινγεζείηε γηα ηελ ππέξβαζε, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο.

5.

Πεξίνδνο Ιζρύνο θαη Δπηινγέο Αλαλέσζεο

5.1

Πεξίνδνο Ιζρύνο
Ζ πεξίνδνο ηζρχνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε IBM ζαο εηδνπνηεί φηη έρεηε
πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. ην ηκήκα ηεο
Απφδεημεο Γηθαηψκαηνο ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζα επηβεβαηψλνληαη νη αθξηβείο εκεξνκελίεο έλαξμεο
θαη ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο. Δπηηξέπεηαη λα απμήζεηε ην δηθφ ζαο επίπεδν ρξήζεο ηεο Τπεξεζίαο
Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο θαηφπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΗΒΜ ή ηνλ Δκπνξηθφ
πλεξγάηε ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί. Θα επηβεβαηψζνπκε ην απμεκέλν επίπεδν ρξήζεο ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο.
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5.2

Δπηινγέο Αλαλέσζεο Πεξηόδνπ Ιζρύνο Υπεξεζηώλ Cloud
ην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο ζα θαζνξίδεηαη αλ ε Τπεξεζία Cloud ζα αλαλεψλεηαη κε ηε ιήμε ηεο
πεξηφδνπ ηζρχνο, νξίδνληαο ηελ πεξίνδν ηζρχνο σο κία απφ ηηο αθφινπζεο:

5.2.1

Απηόκαηε Αλαλέσζε
Δάλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο νξίδεηαη φηη ε αλαλέσζε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο γίλεηαη απηφκαηα,
κπνξείηε λα θαηαξγήζεηε ηε ιήγνπζα Τπεξεζία Cloud κε έγγξαθν αίηεκα, ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90)
εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο πνπ θαζνξίδεηαη ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο. Δάλ
ε IBM ή ν Δκπνξηθφο πλεξγάηεο ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί δελ έρεη ιάβεη ηέηνηα εηδνπνίεζε δηαθνπήο
πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ε ιήγνπζα πεξίνδνο ηζρχνο αλαλεψλεηαη απηφκαηα είηε γηα πεξίνδν ελφο
έηνπο είηε γηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ ίδηα δηάξθεηα κε ηελ αξρηθή πεξίνδν ηζρχνο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ
Απφδεημε Γηθαηψκαηνο.

5.2.2

Σπλερόκελε Τηκνιόγεζε
Όηαλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο δειψλεηαη φηη γίλεηαη ζπλερφκελε ηηκνιφγεζε, ζα εμαθνινπζείηε λα
έρεηε πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο θαη ζα ηηκνινγείζηε γηα ηε
ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud ζε ζπλερή βάζε. Γηα λα δηαθφςεηε ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud θαη ηε
δηαδηθαζία ζπλερφκελεο ηηκνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα παξάζρεηε ζηελ IBM ή ζηνλ Δκπνξηθφ πλεξγάηε
ηεο IBM πνπ ζαο εμππεξεηεί έγγξαθε εηδνπνίεζε ελελήληα (90) εκεξψλ ζηελ νπνία δεηάηε ηελ αθχξσζε
ηεο Τπεξεζίαο Cloud ζαο. Μεηά ηελ αθχξσζε ηεο πξφζβαζήο ζαο, ζα ηηκνινγεζείηε γηα νπνηεζδήπνηε
εθθξεκείο ρξεψζεηο πξφζβαζεο έσο ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ε αθχξσζε.

5.2.3

Απαηηείηαη Αλαλέσζε
Όηαλ ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ζαο δειψλεηαη φηη ην είδνο αλαλέσζεο είλαη "ιήμε", ε Τπεξεζία Cloud
ζα ηεξκαηηζηεί κε ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο θαη ε πξφζβαζή ζαο ζηελ Τπεξεζία Cloud ζα θαηαξγεζεί.
Γηα λα ζπλερίζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ Τπεξεζία Cloud κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ζα πξέπεη λα
ππνβάιεηε κηα παξαγγειία ζηνλ εθπξφζσπν πσιήζεσλ ηεο IBM ή ζε έλαλ Δκπνξηθφ πλεξγάηε ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεηε κηα λέα πεξίνδν ζπλδξνκήο.

6.

Τερληθή Υπνζηήξημε
Γηαηίζεηαη Σερληθή Τπνζηήξημε γηα ηελ Τπεξεζία Cloud θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζπλδξνκήο κέζσ
ηνπ Client Success Portal: https://support.ibmcloud.com.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάθνληαη νη βαζκνί θξηζηκφηεηαο πξνβιεκάησλ, νη ζηφρνη γηα ηνπο ρξφλνπο
απφθξηζεο θαη ε αληίζηνηρε θάιπςε:
Κξηζηκόηεηα

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

Σηόρνη ζρεηηθά κε
ηνπο Φξόλνπο
Απόθξηζεο

Κάιπςε Φξόλσλ
Απόθξηζεο

1

Κξίζηκεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο/δηαθνπή παξνρήο ππεξεζηώλ:
Γελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο
ηεο επηρείξεζεο ή δελ ιεηηνπξγεί θάπνηα θξίζηκεο
ζεκαζίαο δηεπαθή (interface). Οη πεξηπηψζεηο απηέο
αθνξνχλ ζπλήζσο ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη έρνπλ
θξίζηκεο επηπηψζεηο ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζε
ππεξεζίεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη ε άκεζε
παξνρή κηαο ιχζεο.

Δληφο 1 ψξαο

24x7

2

Σεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Ζ δπλαηφηεηα ρξήζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο ππεξεζίαο ή
ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο πεξηνξίδεηαη ζνβαξά ή
ππάξρεη θίλδπλνο λα κε κπνξείηε λα αληαπνθξηζείηε ζε
ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο πξνζεζκίεο.

Δληφο 2 εξγάζηκσλ
σξψλ

Δξγάζηκεο ψξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

3

Πεξηνξηζκέλεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Γειψλεη φηη ε ππεξεζία ή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη δελ ππάξρνπλ θξίζηκεο επηπηψζεηο
ζηε γεληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.

Δληφο 4 εξγάζηκσλ
σξψλ

Δξγάζηκεο ψξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)
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Κξηζηκόηεηα

4

7.

Οξηζκόο Κξηζηκόηεηαο

Διάρηζηεο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
επηρείξεζεο:
Μηα εξψηεζε ή έλα αίηεκα κε ηερληθνχ ραξαθηήξα

Σηόρνη ζρεηηθά κε
ηνπο Φξόλνπο
Απόθξηζεο

Κάιπςε Φξόλσλ
Απόθξηζεο

Δληφο 1 εξγάζηκεο
εκέξαο

Δξγάζηκεο ψξεο
(Γεπηέξα έσο
Παξαζθεπή)

Σπκκόξθσζε κε ην Safe Harbor
Ζ IBM δελ έρεη πξνζδηνξίζεη εάλ απηή ε Τπεξεζία Cloud ζπκκνξθψλεηαη κε ηα Πιαίζηα Αξρψλ Safe
Harbor ("Αζθαιήο Ληκέλαο") ΖΠΑ-ΔΔ θαη ΖΠΑ-Διβεηίαο.

8.

Λνγηζκηθό Δλεξγνπνίεζεο
Απηή ε πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο. Έρεηε ην
δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηείηε ην ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο κφλν ζηα πιαίζηα ηεο εθ κέξνπο ζαο ρξήζεο ηεο
Τπεξεζίαο Cloud γηα ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο Τπεξεζίαο Cloud. ην βαζκφ πνπ ην ινγηζκηθφ
ελεξγνπνίεζεο πεξηιακβάλεη δείγκαηα θψδηθα, δηαζέηεηε ην πξφζζεην δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζεηε
παξάγσγα έξγα ησλ δεηγκάησλ θψδηθα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηείηε κε ηξφπν πνπ λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ
παξνχζα άδεηα. Σν ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο παξέρεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο SLA, εάλ ππάξρεη, σο
ηκήκα ηεο Τπεξεζίαο Cloud, θαη δηέπεηαη απφ ηελ (ηηο) αληίζηνηρε(-εο) ζχκβαζε(-εηο) άδεηαο ρξήζεο ή/θαη
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ε πεξίπησζε αληίζεζεο κεηαμχ ηεο ζχκβαζεο άδεηαο ρξήζεο πνπ
ζπλνδεχεη ην ινγηζκηθφ ελεξγνπνίεζεο θαη ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, νη φξνη ηνπ παξφληνο
εγγξάθνπ θαηηζρχνπλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ελεξγνπνίεζεο ζε φ,ηη
αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε αληίζεζε.

9.

Πξόζζεηεο Πιεξνθνξίεο

9.1

Τνπνζεζίεο Αληινύκελσλ Οθειώλ
Καηά πεξίπησζε, νη θφξνη βαζίδνληαη ζηελ ηνπνζεζία ή ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνζδηνξίδεηε σο
αληινχζεο ηα νθέιε ησλ Τπεξεζηψλ Cloud. Ζ IBM ζα εθαξκφδεη θφξνπο κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή
δηεχζπλζε πνπ δειψλεηαη θαηά ηελ παξαγγειία κηαο Τπεξεζίαο Cloud σο θχξηα επσθεινχκελε
ηνπνζεζία, εθηφο εάλ παξάζρεηε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ IBM. Δζείο είζηε ππεχζπλνη γηα ηελ
έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ θνηλνπνίεζε νπνησλδήπνηε αιιαγψλ ζηελ ΗΒΜ.

9.2

Απνθπγή Φξήζεο Πξνζσπηθώλ Πιεξνθνξηώλ Υγείαο
Ζ Τπεξεζία Cloud δελ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Νφκν πεξί Φνξεηφηεηαο θαη
Δπζχλεο ηεο Αζθάιηζεο Τγείαο (Health Insurance Portability and Accountability Act, ΖΗΡΑΑ) ησλ ΖΠΑ θαη
δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο γηα ηε κεηάδνζε ή απνζήθεπζε Πξνζσπηθψλ Πιεξνθνξηψλ Τγείαο.

9.3

Cookies
Δίζηε ελήκεξνη θαη ζπκθσλείηε φηη ε IBM κπνξεί, ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο
ηεο Τπεξεζίαο Cloud, λα πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζαο (ησλ
ππαιιήισλ θαη ησλ εξγνιάβσλ ζαο) ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο Cloud, κέζσ ηερλνινγηψλ
παξαθνινχζεζεο θαη άιισλ ηερλνινγηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε IBM ζπγθεληξψλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
ρξήζεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
γεληθήο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ή/θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε αιιειεπίδξαζε καδί ζαο. Δπηβεβαηψλεηε φηη ζα
απνθηήζεηε ή έρεηε απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε ζπλαίλεζε πξνθεηκέλνπ ε IBM λα πξνβεί ζηελ
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ εληφο ηεο IBM, άιισλ
εηαηξεηψλ IBM θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπο, νπνπδήπνηε δξαζηεξηνπνηνχκαζηε επηρεηξεκαηηθά,
ζπκκνξθνχκελνη κε ην εθαξκνζηέν δίθαην. Ζ IBM ζα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ ππαιιήισλ θαη
ππεξγνιάβσλ ζαο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε, ελεκέξσζε, δηφξζσζε ή δηαγξαθή ησλ ζπιιερζέλησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπο.

9.4

Πξόζζεηνη Όξνη
α.

Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ Δλζσκάησζεο, Παξακεηξνπνίεζεο θαη Πειάηε
Σν Algo Risk Service on Cloud είλαη κηα πξνζθνξά δηαρεηξηδφκελεο ππεξεζίαο, κε κηα εηδηθά
πξνζαξκνζκέλε πεξίπησζε ρξήζεο γηα θάζε πειάηε. Ζ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε
ηεο εηδηθά πξνζαξκνζκέλεο πεξίπησζεο ρξήζεο ζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ΗΒΜ βάζεη κηαο
απφ θνηλνχ ζπκθσλεζείζαο πεξηγξαθήο έξγνπ πνπ ζα ζπλαθζεί κεηά ηε ζχλαςε κηαο ρσξηζηήο
ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
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β.

Όξνη πνπ Απαηηνχληαη απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο καο
ε πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud βαζίδεηαη ελ κέξεη ζε πιηθά πνπ παξέρνληαη απφ ηξίηνπο
πξνκεζεπηέο. πκθσλείηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ζηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζαο δηαβηβάζνπκε απφ ηνπο ελ ιφγσ πξνκεζεπηέο.
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Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ
Παξάξηεκα Α
Απηφ είλαη ην Παξάξηεκα Α ηεο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ ηεο IBM. Σν παξφλ Παξάξηεκα Α ηζρχεη κφλν ζην βαζκφ
πνπ έρεηε πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα κηα επηινγή επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ απφ ηξίην πξνκεζεπηή πνπ αθνξνχλ
ζε θάπνηνλ απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο Γεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. ε πεξίπησζε αληίζεζεο κεηαμχ ηεο
χκβαζεο, ηεο Πεξηγξαθήο Τπξεζίαο, ηνπ Δγγξάθνπ Παξαγγειίαο θαη ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Α, νη φξνη
ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Α ζα θαηηζρχνπλ ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε αληίζεζε.

1.

2.

Πξνκεζεπηέο Γεδνκέλσλ
α.

Ζ IBM ζα απνθηά, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, απεπζείαο απφ θαζνξηζκέλνπο ηξίηνπο πξνκεζεπηέο
δεδνκέλσλ (ν θάζε έλαο "Πξνκεζεπηήο Γεδνκέλσλ") θαη ζα δηαρεηξίδεηαη νξηζκέλα δεδνκέλα πνπ
θαζίζηαληαη δηαζέζηκα απφ ηνπο ελ ιφγσ Πξνκεζεπηέο Γεδνκέλσλ ("Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή"), φπσο
απαηηείηαη απφ ηνλ Πειάηε ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud, ππφ ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο, ηνπ Δγγξάθνπ Παξαγγειίαο θαη ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο Α.

β.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη πξέπεη λα έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε απεπζείαο κε θάζε έλαλ απφ ηνπο ελ
ιφγσ Πξνκεζεπηέο Γεδνκέλσλ ("χκβαζε Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε"). Ο Πειάηεο
απνδέρεηαη φηη νη φξνη ρξήζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ ηνπ
Πειάηε θαη ζην παξφλ Παξάξηεκα Α κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθνί απφ ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο, ηεο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ θαη ηνπ Δγγξάθνπ Παξαγγειίαο θαη ν Πειάηεο απνδέρεηαη
φηη νη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθνί φξνη ρξήζεο δηέπνπλ ηε ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή απφ
ηνλ Πειάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ
πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ή αληινχληαη απφ απηά. ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ, θαηαγγειίαο
ή ιήμεο ηεο χκβαζεο Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε ππνρξέσζε
ηεο IBM λα επεμεξγάδεηαη ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή παχεη απηφκαηα λα ηζρχεη ρσξίο πεξαηηέξσ
εηδνπνίεζε.

Φξεώζεηο
Πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο ρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ έλαλ Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ γηα
ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή, ε IBM κπνξεί νπνηεδήπνηε λα πξνβεί ζηελ αχμεζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ
ρξεψζεσλ γηα ηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία Γεδνκέλσλ
Πξνκεζεπηή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη ηελ επζχλε γηα ηελ πιεξσκή, θαη ζα
πιεξψλεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα απμεκέλε ρξέσζε.

3.

Απνδεκίσζε
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα απνδεκηψλεη θαη λα θαιχπηεη ηελ IBM, ηνπο ηξίηνπο ρνξεγνχληεο άδεηεο ρξήζεο
ηεο θαη ηηο αληίζηνηρεο πλδεκέλεο Δηαηξείεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληίζηνηρσλ δηεπζπληψλ,
ζηειερψλ, ππαιιήισλ θαη αληηπξνζψπσλ ηνπο έλαληη νπνησλδήπνηε αμηψζεσλ, απσιεηψλ, δεκηψλ,
επζπλψλ, εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εχινγσλ ακνηβψλ θαη εμφδσλ δηθεγφξσλ σο
πξνέθπςαλ, νη νπνίεο απνξξένπλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ: (i) ηε ρξήζε, ή αδπλακία ρξήζεο, εθ
κέξνπο ηνπ Πειάηε ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ κέξνπο, νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα
Πξνκεζεπηή ή αληινχληαη απφ απηά, ή νπνηαδήπνηε εκπνξηθά ζήκαηα Πξνκεζεπηψλ Γεδνκέλσλ ή
νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο ή ζπκβνπιέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελ ιφγσ ρξήζε, ή (ii) ηελ παξαβίαζε
απφ ηνλ Πειάηε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Α ή ηεο χκβαζεο Πξνκεζεπηή
Γεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ζχκβαζεο πνπ κπνξεί λα έρεη ζπλάςεη ν Πειάηεο κε
Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ, ή (iii) ηελ παξαβίαζε απφ ηελ IBM ηεο χκβαζεο Αληηπξνζψπνπ Δπεμεξγαζίαο
πνπ έρεη ζπλάςεη ε IBM κε έλαλ Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ ("χκβαζε Αληηπξνζψπνπ Δπεμεξγαζίαο ηεο
IBM") ζην βαζκφ πνπ ε ελ ιφγσ παξαβίαζε απνξξέεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε κηα παξαβίαζε απφ ηνλ Πειάηε
ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Α ή νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο κπνξεί λα έρεη ζπλάςεη ν Πειάηεο
κε έλαλ Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά, ηεο χκβαζεο Πξνκεζεπηή
Γεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε, ή (iv) ηε ρξήζε εθ κέξνπο ηεο IBM νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε IBM δελ παξαβηάδεη ηε χκβαζε Αληηπξνζψπνπ
Δπεμεξγαζίαο ηεο IBM κε ηνλ ελ ιφγσ Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ, ή (v) νπνηαδήπνηε ρξήζε ή θνηλνπνίεζε
Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο
Τπεξεζίαο Cloud ζηα νπνία πεξηέρνληαη ηα ελ ιφγσ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ή ηα νπνία αληινχληαη απφ
απηά, κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο αληίζηνηρεο χκβαζεο Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ ηνπ Πειάηε, ή (vi)
νπνηεζδήπνηε ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηεο IBM ή νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο Δπηρείξεζεο ηεο
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IBM νη νπνίεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή, ζην βαζκφ πνπ ε IBM είλαη ππνρξεσκέλε λα
απνδεκηψλεη ηνλ αληίζηνηρν Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο.

4.

Γειώζεηο Απνπνίεζεο
α.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε IBM επεμεξγάδεηαη ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ
Πειάηε θαη νχηε ε IBM νχηε νη ηξίηνη ρνξεγνχληεο άδεηεο ρξήζεο ηεο IBM ή νη αληίζηνηρεο
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπο δελ έρνπλ επζχλε ή ππνρξέσζε, ελδερφκελε ή άιιε, γηα νπνηεζδήπνηε
θαζπζηεξήζεηο, αλαθξίβεηεο, ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ή γηα ηελ
πνηφηεηα, δηαζεζηκφηεηα ή ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ή γηα νπνηνλδήπνηε ηξαπκαηηζκφ ή
δεκίεο, απνζεηηθέο ή άιιεο, πνπ απνξξένπλ ή πξνθαινχληαη επ’ επθαηξία απηψλ, ή θαηά άιινλ
ηξφπν ζε ζπλάξηεζε κε ην παξφλ Παξάξηεκα Α, απφ νπνηαδήπνηε αηηία νθεηιφκελε ή κε ζε
ακέιεηα ηεο IBM. Ζ επεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή απφ ηελ IBM βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα
ηνπ θαη ηελ επηθνηλσλία απφ θάζε Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ θαη δηάθνξνπο ηξίηνπο θαη κπνξεί λα
ππφθεηηαη ζε δηαθνπέο. Ζ IBM δελ εγγπάηαη φηη ζα ιακβάλεη θαη ζα επεμεξγάδεηαη ηα Γεδνκέλα
Πξνκεζεπηή ρσξίο δηαθνπέο θαη ε ΗΒΜ δελ ζα θέξεη επζχλε έλαληη ηνπ Πειάηε ζε πεξίπησζε
νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο δηαθνπήο. ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ,
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ, ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΔΞΟΓΟΤ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ CLOUD ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ Ή ΑΝΣΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΑΤΣΑ) ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ
ΚΑΗ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ "Χ ΔΥΟΤΝ". Ζ IBM, ΟΗ ΓΗΚΟΗ ΣΖ ΣΡΗΣΟΗ ΥΟΡΖΓΟΤΝΣΔ
ΑΓΔΗΔ ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟ ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Δ Ή
ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Ή ΣΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΚΑΗ
ΟΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΣΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΒΑΗΝΟΤΝ Δ ΚΑΜΗΑ ΓΖΛΧΖ
Ή ΔΓΓΤΖΖ ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΔΗΓΟΤ, ΡΖΣΖ Ή ΗΧΠΖΡΖ, ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ (Ή ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Ή ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ
ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Ή ΣΗ ΑΠΟΦΑΔΗ Ή ΤΜΒΟΤΛΔ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝ ΛΟΓΧ ΥΡΖΖ). Ζ IBM, ΟΗ ΓΗΚΟΗ ΣΖ ΣΡΗΣΟΗ ΥΟΡΖΓΟΤΝΣΔ ΑΓΔΗΔ ΥΡΖΖ
ΚΑΗ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟ ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Δ Ή ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Ή ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΑΠΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΡΖΣΧ
ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΗΧΠΖΡΔ ΔΓΓΤΖΔΗ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ, ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ, ΣΧΝ
ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΠΔΡΗ ΣΗΣΛΟΤ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ, ΠΡΧΣΟΣΤΠΗΑ, ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ, ΑΚΡΗΒΔΗΑ,
ΟΡΘΟΣΖΣΑ, ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ, ΑΠΟΓΟΖ, ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ, ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ, ΜΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΡΗΣΧΝ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ
ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ Ή ΥΡΖΖ.

β.

Ο ΠΔΛΑΣΖ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ
ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΚΑΝΔΗ, ΝΑ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ Ή ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΔΗ Ο
ΠΔΛΑΣΖ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ, ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ,
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΔΞΟΓΟΤ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ CLOUD ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ Ή ΑΝΣΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΑΤΣΑ, Ή ΑΛΛΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΥΡΖΖ Ή
ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ). ΠΑΡΑ ΣΑ ΟΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΠΔΡΗ ΣΟΤ
ΑΝΣΗΘΔΣΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΣΖΝ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΣΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Ή
ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β, Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ IBM Ή ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ
ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΜΔ ΑΤΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ή ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΣΡΗΣΟΤ
ΥΟΡΖΓΟΤΝΣΔ ΑΓΔΗΔ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ Ή ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟ ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ
ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Δ Ή ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Ή ΣΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ
ΟΠΟΗΧΝΓΖΠΟΣΔ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΟΤΝ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ, Ή ΠΡΟ
ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟ ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ, ΓΗΑ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΑΜΔΔ Ή ΔΜΜΔΔ ΕΖΜΗΔ
ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΔΗΓΟΤ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ, ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ, ΣΖ ΑΠΧΛΔΗΑ
ΥΡΖΖ, ΣΧΝ ΓΗΑΦΤΓΟΝΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ, ΓΗΑΦΤΓΟΤΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ Ή ΓΗΑΦΤΓΟΝΣΧΝ
ΔΟΓΧΝ, ΓΗΑΦΤΓΟΤΧΝ ΑΠΟΣΑΜΗΔΤΔΧΝ, ΑΠΧΛΔΗΑ Ή ΕΖΜΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ
ΦΖΜΖ Ή ΤΠΟΛΖΦΖ, ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ ΠΧΛΖΖ, ΑΚΟΠΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ, Ή
ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΧΛΔΗΑ, ΔΗΓΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ, ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΖ
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ Ή ΑΛΛΧΝ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΧΝ Ή ΑΠΟΘΔΣΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ, ΔΗΣΔ ΛΟΓΧ
ΑΓΗΚΟΠΡΑΞΗΑ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΖ, ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ, ΣΖ ΑΜΔΛΔΗΑ Ή ΣΖ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ) ΔΗΣΔ ΔΚ ΤΜΒΑΔΧ Ή ΚΑΣΑ ΑΛΛΟΝ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΡΡΔΟΤΑ
ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΥΡΖΖ Ή ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΑ
ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ, ΣΖ ΥΡΖΖ Ή ΣΖΝ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ Ή ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ,
ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΚΑΘΤΣΖΡΖΖ, ΦΑΛΜΑ, ΓΗΑΚΟΠΖ Ή ΠΑΡΑΛΔΗΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΖΝ ΗΒΜ, Ή ΣΖΝ ΔΚΠΛΖΡΧΖ
Ή ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΧΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΒΜ ΣΧΝ ΟΧΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α,
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ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΣΖ ΑΓΧΓΖ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ Ζ IBM,
ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΜΔ ΑΤΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ή ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟ ΣΟΤ
ΥΟΡΖΓΟΤΝΣΔ ΑΓΔΗΔ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ Ή ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟ ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ
ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Δ Ή ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ Ή ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΣΧΝ
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΔΥΔΗ ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗ Ή ΚΑΣΑ ΑΛΛΟΝ ΣΡΟΠΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΔ
ΝΑ ΔΗΥΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΖΝ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΝΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΣΔΣΟΗΔ ΕΖΜΗΔ.

5.

Πηζηνπνίεζε
Καηφπηλ αηηήκαηνο ηεο IBM, ν Πειάηεο ζα παξέρεη έλα εηήζην πηζηνπνηεηηθφ ππνγεγξακκέλν απφ θάπνην
απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα ζηειέρε ηνπ Πειάηε ζην νπνίν δειψλεηαη φηη ν Πειάηεο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
ππνρξεψζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ Παξάξηεκα Α.

6.

Όξνη Φξήζεο γηα Σπγθεθξηκέλνπο Πξνκεζεπηέο Γεδνκέλσλ
Οη αθφινπζνη φξνη ρξήζεο ηζρχνπλ κφλν ζην βαζκφ πνπ ε IBM πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία Γεδνκέλσλ
Πξνκεζεπηή γηα ηνλ Πειάηε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηνλ (ηνπο) παξαθάησ Πξνκεζεπηή(-έο)
Γεδνκέλσλ. Γηα κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, εάλ δελ έρεηε πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα θάπνηα απφ ηηο επηινγέο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε έλαλ Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ, νη
ελ ιφγσ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο δελ ηζρχνπλ γηα εζάο.

6.1

Bloomberg
χκθσλα κε ηε χκβαζε Αληηπξνζψπνπ Δπεμεξγαζίαο ηεο IBM κε ηελ Bloomberg, θάζε πξφζβαζε θαη
ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Bloomberg (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ
εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Bloomberg ή αληινχληαη απφ
απηά), ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ φξνπο:
α.

Ο Πειάηεο δειψλεη φηη:
(1)

Ο Πειάηεο έρεη κηα ηζρχνπζα θαη έγθπξε χκβαζε Άδεηαο Υξήζεο Μαδηθψλ Γεδνκέλσλ (Bulk
Data License Agreement) ή χκβαζε Άδεηαο Υξήζεο Γεδνκέλσλ αλά Υξεφγξαθν (Per
Security Data License Agreement) κε ηε Bloomberg ("Σύκβαζε Bloomberg") ζην θαηάιιειν
επίπεδν ζπλδξνκήο θαη φιεο νη ρξεψζεηο άδεηαο ρξήζεο θαη άιιεο πιεξσκέο νθεηιφκελεο
βάζεη ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο έρνπλ θαηαβιεζεί, θαη

(2)

Ο Πειάηεο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηε χκβαζε Bloomberg αλαθνξηθά κε ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Bloomberg,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud
πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Bloomberg ή αληινχληαη απφ απηά.

β.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Bloomberg ζπληζηνχλ πνιχηηκε
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη εκπνξηθά απφξξεηα ηεο Bloomberg L.P. θαη άιισλ. Κακία δηάηαμε ηνπ
παξφληνο Παξαξηήκαηνο Α δελ ζα εξκελεχεηαη έηζη ψζηε λα ζπληζηά ρνξήγεζε ή παξαρψξεζε, κε
εμαίξεζε ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην παξφλ, νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ βάζεη άδεηαο
ρξήζεο ή θαηά άιινλ ηξφπν επί νπνησλδήπνηε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο Bloomberg ή επί
νπνηνπδήπνηε εκπνξηθνχ ζήκαηνο, επξεζηηερλίαο, πλεπκαηηθνχ δηθαηψκαηνο, ζήκαηνο ππεξεζηψλ
(service mark), έξγνπ κάζθαο (mask work) ή άιισλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο
Bloomberg. Ο Πειάηεο ζα αληαπνθξίλεηαη θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε θάζε εχινγν αίηεκα ηεο IBM ή
ηεο Bloomberg ή ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο λα πξνζηαηεχεη ηα ζπκβαηηθά θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην
αλαγθαζηηθφ θαη εζηκηθφ δίθαην δηθαηψκαηά ηνπο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα νπνησλδήπνηε άιισλ επί
ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Bloomberg. Ο Πειάηεο ζα κεηαρεηξίδεηαη ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή
ηεο Bloomberg σο εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα ηεο Bloomberg.

γ.

Ζ Bloomberg κπνξεί νπνηεδήπνηε θαη θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θαη απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα
λα πξνβεί ζηε κεηαβνιή, ηξνπνπνίεζε ή θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν αιιαγή νπνησλδήπνηε απφ ηα
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Bloomberg ή λα ηεξκαηίζεη ην δηθαίσκα ηνπ Πειάηε λα ιακβάλεη ή/θαη λα
ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε απφ ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Bloomberg.

δ.

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αλαδηαλνκή Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Bloomberg
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Bloomberg ή αληινχληαη απφ απηά) απφ ηνλ Πειάηε, εθηφο εάλ
επηηξέπεηαη ξεηψο ζηε χκβαζε Bloomberg ηνπ Πειάηε.

ε.

Κακία αγσγή, αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο ηεο, ε νπνία απνξξέεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε ηα Γεδνκέλα
Πξνκεζεπηή ηεο Bloomberg δελ κπνξεί λα εγεξζεί απφ ηνλ Πειάηε κεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο
απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πξνέθπςε ε αηηία έγεξζεο ηεο αγσγήο.
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6.2

FTSE
χκθσλα κε ηε χκβαζε Αληηπξνζψπνπ Δπεμεξγαζίαο ηεο IBM κε ηελ FTSE, θάζε πξφζβαζε θαη ρξήζε
ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο FTSE (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηνπ Cloud
Service πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή αληινχληαη απφ απηά), ππφθεηηαη ζηνπο
παξαθάησ φξνπο:
α.

Ο Πειάηεο δειψλεη φηη:
(1)

Ο Πειάηεο έρεη κηα ρσξηζηή, ηζρχνπζα θαη έγθπξε ζχκβαζε ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ κε ηελ
FTSE ("χκβαζε FTSE") ε νπνία πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά, κηα άδεηα γηα ηνλ Πειάηε λα
πξνβαίλεη ζηελ πεξαηηέξσ ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηνπ λα
ιακβάλνπλ, λα απνζεθεχνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud
πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή αληινχληαη απφ απηά ζην δηθηπαθφ ηφπν
απφ ηνλ νπνίν ν Πειάηεο απνθηά πξφζβαζε ζηελ Τπεξεζία Cloud ("Γηθηπαθφο Σφπνο").

(2)

Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα ιακβάλεη Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ζην
Γηθηπαθφ Σφπν βάζεη ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο FTSE ηνπ Πειάηε, θαη

(3)

Ο Πειάηεο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηε χκβαζε FTSE ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή αληινχληαη απφ απηά.

β.

Ο Πειάηεο ζα εηδνπνηεί ηελ IBM άκεζα εγγξάθσο ζε πεξίπησζε πνπ ε χκβαζε FTSE ηνπ Πειάηε
ιήμεη ή θαηαγγειζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.

γ.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη:
(1)

Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή αληινχληαη απφ απηά) κφλν γηα ηνπο εζσηεξηθνχο ζθνπνχο
ηεο επηρείξεζεο ηνπ Πειάηε.

(2)

Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα πξνβαίλεη ζηελ αλαδηαλνκή ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο
FTSE (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ
πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή αληινχληαη απφ απηά) ζε νπνηνπζδήπνηε
ηξίηνπο, εθηφο εάλ επηηξέπεηαη ξεηψο ζηε χκβαζε FTSE ηνπ Πειάηε. ε πεξίπησζε πνπ ν
Πειάηεο πξνβεί ή επηρεηξήζεη ηε δηαλνκή νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο FTSE,
αζεηψληαο έηζη ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ή θαηά άιινλ ηξφπν δελ
ζπκκνξθψλεηαη ζε φ,ηη αθνξά φιεο ηηο νπζηψδεηο πηπρέο κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο άιινπο
φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ Παξάξηεκα Α, ην δηθαίσκα ηνπ Πειάηε λα ρξεζηκνπνηεί
ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ
ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή αληινχληαη απφ
απηά) θαη ε ππνρξέσζε ηεο IBM λα επεμεξγάδεηαη ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε βάζεη ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο A, ζα ηεξκαηηζηεί απηφκαηα ρσξίο
εηδνπνίεζε.

(3)

Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή αληινχληαη απφ απηά) γηα ινγαξηαζκφ ή πξνο φθεινο
νπνησλδήπνηε ηξίησλ.

(4)

Ζ FTSE ή/θαη νπνηνηδήπνηε ζρεηηθνί ηξίηνη πξνκεζεπηέο πιεξνθνξηψλ είλαη νη δηθαηνχρνη ησλ
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο επί ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο FTSE θαη ηα
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE παξέρνληαη βάζεη ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Α.

(5)

Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα αθαηξέζεη νπνηεζδήπνηε εηδνπνηήζεηο πεξί πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ ή άιιεο εηδνπνηήζεηο πεξί θπξηφηεηαο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα Γεδνκέλα
Πξνκεζεπηή ηεο FTSE (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο
Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή αληινχληαη απφ απηά).

(6)

Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ή λα αμηνπνηεί ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο
FTSE κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία (είηε γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ζθνπνχο είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ)
νπνησλδήπνηε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ:
(α)
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(β)

εάλ ε θεθαιαηαθή ή/θαη εηζνδεκαηηθή αμία ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ
ζρεηίδεηαη κε νπνηαδήπνηε απφ ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ησλ δεδνκέλσλ απφ ην νπνίν
πξνθχπηνπλ Γείθηεο ή Σηκέο Γεηθηψλ), ή

(7)

Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή αληινχληαη απφ απηά) θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ή γηα
νπνηνλδήπνηε ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζα ήηαλ απαξαίηεηε ε απφθηεζε ρσξηζηήο άδεηαο ρξήζεο
απφ ηελ FTSE ή απφ ηξίην πάξνρν πιεξνθνξηψλ.

(8)

Ζ FTSE κπνξεί νπνηεδήπνηε θαη θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θαη απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα
λα πξνβεί ζηελ αλαζηνιή ηεο παξάδνζεο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο FTSE, ή ζηε
κεηαβνιή, ηξνπνπνίεζε, απφζπξζε ή θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν αιιαγή νπνησλδήπνηε απφ ηα
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE.

(9)

Ζ Τπεξεζία Cloud δελ ρξεκαηνδνηείηαη, επηδνθηκάδεηαη, πσιείηαη ή πξνσζείηαη θαζ'
νηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηελ FTSE, ηελ Euronext N.V. ("Euronext"), ηελ London Stock
Exchange Plc ("Exchange") ή ηελ The Financial Times Limited ("FT") (απφ θνηλνχ
"Υνξεγνχληεο Άδεηεο Υξήζεο") θαη θαλέλαο απφ ηνπο Υνξεγνχληεο Άδεηεο Υξήζεο δελ
παξέρεη θακία εγγχεζε ή βεβαίσζε, ξεηή ή ζησπεξή, αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα πνπ
κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ απφ ηε ρξήζε ησλ Τπεξεζηψλ "FTSE Global All - Cap Service Index
and Constituent Service", "FTSE UK All - Share Constituent Service" ή/θαη "FTSE Eurofirst
Constituent Service (80, 100, 300) ("Γείθηεο") ή/θαη ηελ ηηκή ηνπ ελ ιφγσ Γείθηε ζε
νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ζε νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ή θαζ'
νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ο Γείθηεο δηακνξθψλεηαη θαη ππνινγίδεηαη απφ ηελ FTSE. Καλέλαο
απφ ηνπο Υνξεγνχληεο Άδεηεο Υξήζεο δελ ζα θέξεη επζχλε (είηε απφ ακέιεηα είηε θαηά άιινλ
ηξφπν) πξνο νπνηνδήπνηε πξφζσπν γηα ζθάικαηα ζην Γείθηε θαη θαλέλαο απφ ηνπο
Υνξεγνχληεο Άδεηεο Υξήζεο δελ ζα έρεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ γηα ζθάικαηα ζην Γείθηε, θαη

(10) Οη φξνη "FTSE®","FT-SE®", "Footsie®", " FTSE4Good®" θαη "techMARK®" είλαη εκπνξηθά
ζήκαηα ηεο Exchange θαη ηεο FT θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ FTSE βάζεη άδεηαο ρξήζεο. Ο
φξνο "FTSEurofirst®" είλαη εκπνξηθφ ζήκα ηεο FTSE θαη ηεο Euronext. Οη φξνη "All-World®",
"All-Share®" θαη "All-Small®" είλαη εκπνξηθά ζήκαηα ηεο FTSE.
δ.

Δθηφο εάλ επηηξέπεηαη ξεηψο ζηε χκβαζε FTSE ηνπ Πειάηε, ν Πειάηεο δελ ζα πξνβαίλεη ζηηο εμήο
ελέξγεηεο:
(1)

αληηγξαθή, πψιεζε, ρνξήγεζε αδεηψλ ρξήζεο, δηαλνκή, κεηάδνζε ή δεκηνπξγία δηπινηχπσλ
ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο FTSE (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ
εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή αληινχληαη
απφ απηά) ή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηφο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ή κε νπνηαδήπνηε κέζα, ζε
νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο ή ζε νπνηνδήπνηε πξφζσν ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ Πειάηε ην νπνίν
δελ δηαζέηεη ξεηή άδεηα ρξήζεο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο FTSE βάζεη ηεο χκβαζεο
FTSE ηνπ Πειάηε.

(2)

άληιεζε, εθ λένπ ππνινγηζκφο, ζπλδπαζκφο κε άιια δεδνκέλα, ή θαηά άιινλ ηξφπν
ηξνπνπνίεζε ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο FTSE (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά,
δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή
αληινχληαη απφ απηά), ή/θαη δηαλνκή ησλ ελ ιφγσ αληιεκέλσλ, εθ λένπ ππνινγηζκέλσλ,
ζπλδπαζκέλσλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ζε νπνηνδήπνηε ηξίην
κέξνο,

(3)

δηάζεζε ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο FTSE (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά,
δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή
αληινχληαη απφ απηά) ζε νπνηνλδήπνηε δηθηπαθφ ηφπν ή εθαξκνγή, ή ζην θνηλφ κέζσ ηνπ
Internet,

(4)

ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο FTSE (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ
εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή αληινχληαη
απφ απηά) γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ πνπ ζεσξείηαη αζέκηηνο ή παξάλνκνο ζε νπνηαδήπνηε
δηθαηνδνζία,
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(5)

ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο FTSE (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ
εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο FTSE ή αληινχληαη
απφ απηά) γηα ή ζε ζπλδπαζκφ κε νπνηαδήπνηε ζπκβφιαηα γηα δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο,
ππεξεζίεο ζηνηρεκάησλ ζε αλνίγκαηα (spread betting) ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ζηνηρήκαηα ή ηπρεξά παίγληα, ή

(6)

εμαγσγή, αλαπαξαγσγή, αλαδηαλνκή, επαλαρξεζηκνπνίεζε ή κεηάδνζε Γεδνκέλσλ
Πξνκεζεπηή ηεο FTSE πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud.

MARKIT
χκθσλα κε ηε χκβαζε Αληηπξνζψπνπ Δπεμεξγαζίαο ηεο IBM κε ηε Markit, θάζε πξφζβαζε θαη ρξήζε
ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Markit (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο
Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Markit ή αληινχληαη απφ απηά), ππφθεηηαη
ζηνπο παξαθάησ φξνπο:
α.

Ο Πειάηεο δειψλεη φηη:
(1)

Ο Πειάηεο έρεη πξνβεί ζηε ζχλαςε θαη δηαζέηεη ηζρχνπζα θαη έγθπξε ζχκβαζε απεπζείαο κε
ηελ Markit αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή απφ ηελ Markit Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Markit
("Σύκβαζε Markit").

(2)

Ο Πειάηεο έρεη ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα ζηε Markit λα εμνπζηνδνηήζεη ηελ IBM λα
ρξεζηκνπνηεί, θαη λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Πειάηε λα απνθηά πξφζβαζε, ζηα Γεδνκέλα
Πξνκεζεπηή ηεο Markit ζηα πιαίζηα ηεο Τπεξεζίαο Cloud. Ζ Markit έρεη ζπλαηλέζεη εγγξάθσο
ζην αίηεκα ρξήζεο θαη πξφζβαζεο ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε φια ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή
ηεο Markit ηα νπνία ζα επεμεξγάδεηαη ε IBM βάζεη ηνπ παξφληνο, θαη ε Markit έρεη ρνξεγήζεη
ζηνλ Πειάηε έλαλ αξηζκφ πειάηε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ελ ιφγσ ρξήζε θαη πξφζβαζε,
επηβεβαηψλνληαο έηζη φηη είζηε θαλνληθφο πειάηεο ηεο Markit θαη ηεο IBM.

(3)

Ο Πειάηεο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηε χκβαζε Markit αλαθνξηθά κε ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Markit,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Markit ή αληινχληαη απφ απηά.

(4)

Ο Πειάηεο ζα εηδνπνηεί ηελ IBM άκεζα εάλ ν Πειάηεο πξνβεί ζηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ
Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Markit βάζεη ηεο χκβαζεο Markit ηνπ Πειάηε, ή εάλ ν Πειάηεο
πάςεη λα είλαη θαλνληθφο πειάηεο βάζεη ηεο χκβαζεο Markit ηνπ Πειάηε, θαη

(5)

Ο Πειάηεο ζα παξέρεη άκεζα έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηελ IBM γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε κε
εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο ή αζέκηηεο ρξήζεο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Markit,
πεξηγξάθνληαο κε εχινγε ιεπηνκέξεηα ηε θχζε ηεο παξαβίαζεο αζθάιεηαο θαη ηα κέηξα ζηα
νπνία πξνέβε ν Πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα επαλνξζψζεη ηελ ελ ιφγσ παξαβίαζε.

β.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε Markit Group Limited είλαη ε πεγή θαη ν κνλαδηθφο θαη απνθιεηζηηθφο
θχξηνο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Markit θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ,
ζεκάησλ ππεξεζηψλ θαη δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ηα
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Markit ζπληζηνχλ πνιχηηκε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη εκπνξηθά
απφξξεηα ηεο Markit. Ο Πειάηεο ζα αληαπνθξίλεηαη θαη ζα ζπκκνξθψλεηαη κε θάζε εχινγν αίηεκα
ηεο IBM ή ηεο Markit λα πξνζηαηεχεη ηα ζπκβαηηθά θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην αλαγθαζηηθφ θαη
εζηκηθφ δίθαην δηθαηψκαηα ηεο Markit επί ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Markit. Ο Πειάηεο ζα
κεηαρεηξίδεηαη ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Markit σο εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα απνθιεηζηηθήο
ηδηνθηεζίαο ηεο Markit.

γ.

Ζ Markit κπνξεί νπνηεδήπνηε θαη θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θαη απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα
πξνβεί ζηε κεηαβνιή, ηξνπνπνίεζε ή θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν αιιαγή νπνησλδήπνηε απφ ηα
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Markit ή λα ηεξκαηίζεη ην δηθαίσκα ηνπ Πειάηε λα ιακβάλεη ή/θαη λα
ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε απφ ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Markit.

δ.

Ο Πειάηεο δελ ζα πξνβαίλεη, εθηφο εάλ επηηξέπεηαη ξεηψο ζηε χκβαζε Markit ηνπ Πειάηε: (i) ζηελ
άληιεζε ή πξφζβαζε ζηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Markit κέζσ ησλ δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο
Τπεξεζίαο Cloud (κε ηελ εμαίξεζε ησλ ad hoc, κε νπζησδψλ θαη κε ζπζηεκαηηθψλ ηκεκάησλ ησλ
Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Markit ζε έξεπλεο, αλαθνξέο, παξνπζηάζεηο θαη άιια πιηθά πνπ κπνξεί
λα δηαλέκνληαη απφ ηελ IBM ζηνλ Πειάηε), ή (ii) ζηελ αλαδηαλνκή, πψιεζε ή ρνξήγεζε αδεηψλ
ρξήζεο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Markit (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ
εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Markit ή αληινχληαη απφ
απηά).
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ε.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε Markit θαη θάζε έλαο απφ ηνπο ηξίηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ηεο ζα
είλαη ηξίηνη δηθαηνχρνη βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ δειψζεσλ
απνπνίεζεο παξέρνληαη ζην παξφλ Παξάξηεκα Α ή κέζσ ηεο παξνρήο ησλ Γεδνκέλσλ
Πξνκεζεπηή ηεο Markit θαη ζα έρνπλ ην δηθαίσκα επηβνιήο ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ.

ζη.

ΥΧΡΗ ΝΑ ΣΗΘΔΣΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ Δ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟ ΣΗ ΑΛΛΔ ΓΖΛΧΔΗ
ΑΠΟΠΟΗΖΖ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α, ΟΤΣΔ Ζ IBM, ΟΤΣΔ ΟΗ ΣΡΗΣΟΗ ΠΑΡΟΥΟΗ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΣΖ Ή ΟΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΣΟΤ ΓΔΝ ΘΑ
ΦΔΡΟΤΝ ΚΑΘ' ΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΣΡΟΠΟ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ (Α) ΓΗΑ ΑΝΑΚΡΗΒΔΗΔ,
ΦΑΛΜΑΣΑ Ή ΠΑΡΑΛΔΗΦΔΗ, ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ, ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΖ MARKIT, (B) Ζ ΟΠΟΗΑ ΑΠΟΡΡΔΔΗ ΑΠΟ Ή ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ
ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟΦΔΗ, ΤΣΑΔΗ, ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ, ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΔΗ Ή ΑΛΛΑ
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, Ή ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΠΟΡΔΗΑ ΓΡΑΖ ΠΟΤ ΑΠΟΦΑΗΕΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ
ΠΔΛΑΣΖ Ή ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ, ΔΗΣΔ ΒΑΗΕΔΣΑΗ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
ΣΖ MARKIT ΔΗΣΔ ΟΥΗ, Ή (Γ) ΓΗΑ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΕΖΜΗΔ (ΑΜΔΔ Ή ΔΜΜΔΔ) ΠΟΤ
ΟΦΔΗΛΟΝΣΑΗ ΣΗ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ (Α) Ή (Β).

MSCI
χκθσλα κε ηε χκβαζε Αληηπξνζψπνπ Δπεμεξγαζίαο ηεο IBM κε ηελ MSCI, θάζε πξφζβαζε θαη ρξήζε
ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο MSCI (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο
Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο MSCI ή αληινχληαη απφ απηά), ππφθεηηαη
ζηνπο παξαθάησ φξνπο:
α.

Ο Πειάηεο δειψλεη φηη:
(1)

Ο Πειάηεο έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε γηα ηε ιήςε ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο MSCI
απεπζείαο κε ηελ MSCI ("Σύκβαζε MSCI"), ε νπνία ζχκβαζε είλαη ηζρχνπζα θαη έγθπξε, θαη
φιεο νη ρξεψζεηο άδεηαο ρξήζεο θαη άιιεο νθεηιφκελεο πιεξσκέο βάζεη ηεο ελ ιφγσ
ζχκβαζεο έρνπλ θαηαβιεζεί.

(2)

Ο Πειάηεο ζα ρξεζηκνπνηεί ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο MSCI απνθιεηζηηθά γηα
εζσηεξηθνχο ζθνπνχο θαη δελ ζα αλαδηαλέκεη ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο MSCI ζε
νπνηαδήπνηε κνξθή θαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε ηξίηνπο. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη απηφο
ν πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε θαη δηαλνκή ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο MSCI ηζρχεη γηα
νπνηαδήπνηε δεδνκέλα εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή
ηεο MSCI ή αληινχληαη απφ απηά.

(3)

Ο Πειάηεο δελ ζα ρξεζηκνπνηεί θαη δελ ζα επηηξέπεη ζε άιινπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο MSCI ζε ζπλάξηεζε κε ηε δεκηνπξγία, δηαρείξηζε, παξνρή
ζπκβνπιψλ, ζχληαμε, εκπνξία, κάξθεηηλγθ ή πξνψζεζε νπνησλδήπνηε ρξενγξάθσλ ή
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ή πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, θεθαιαίσλ,
ζπλζεηηθψλ ή παξάγσγσλ ρξενγξάθσλ (π.ρ. νςηφλ (options), πηζηνπνηεηηθά επηινγήο
(warrants), αληαιιαγέο (swaps) θαη πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο (futures)), είηε είλαη εηζαγκέλα ζε
ρξεκαηηζηήξην είηε δηαθηλνχληαη εμσρξεκαηηζηεξηαθά, κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ή κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ή γηα ηε δεκηνπξγία νπνησλδήπνηε δεηθηψλ (εηδηθά
πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Πειάηε ή φρη).

(4)

Ο Πειάηεο ζα κεηαρεηξίδεηαη ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο MSCI σο δεδνκέλα απνθιεηζηηθήο
ηδηνθηεζίαο ηεο MSCI. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε MSCI είλαη ν κνλαδηθφο θαη απνθιεηζηηθφο
θχξηνο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο MSCI θαη νπνησλδήπνηε εκπνξηθψλ απνξξήησλ,
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη άιισλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο επί ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο MSCI.

(5)

Ο Πειάηεο δελ ζα πξνβαίλεη (i) ζηελ αληηγξαθή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ησλ Γεδνκέλσλ
Πξνκεζεπηή ηεο MSCI, (ii) ζηε κεηαβνιή, ηξνπνπνίεζε ή πξνζαξκνγή νπνηνπδήπνηε
ηκήκαηνο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο MSCI, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, ελδεηθηηθά, ηεο
κεηάθξαζεο (translating), απνθσδηθνπνίεζεο (decompiling), απνζπλαξκνιφγεζεο
(disassembling), απνζπκπίιεζεο (reverse engineering) ή δεκηνπξγίαο παξάγσγσλ έξγσλ, ή
(iii) ζηε δηάζεζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο MSCI ζε
νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ή νξγαληζκφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, πθηζηάκελσλ
θαη κειινληηθψλ γνληθψλ, ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ Πειάηε) άκεζα ή
έκκεζα, γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, ελδεηθηηθά, ηνπ δαλεηζκνχ, ηεο ελνηθίαζεο, ηεο ρξήζεο ζηα πιαίζηα
ελφο γξαθείνπ παξνρήο ππεξεζηψλ (service bureau) ή ηεο ρξήζεο βάζεη ρξνληθνχ
θαηακεξηζκνχ (timesharing) ή νπνηνπδήπνηε παξφκνηνπ δηαθαλνληζκνχ. Ο Πειάηεο
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απνδέρεηαη φηη απηφο ν πεξηνξηζκφο ζηε ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο MSCI ηζρχεη
γηα νπνηαδήπνηε δεδνκέλα εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα
Πξνκεζεπηή ηεο MSCI ή αληινχληαη απφ απηά.

6.5

β.

Ο Πειάηεο ζα αλαπαξάγεη ζε φια ηα επηηξεπηά αληίγξαθα ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο MSCI
φιεο ηηο εηδνπνηήζεηο πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θαη πεξηνξηζηηθήο
ρξήζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο MSCI.

γ.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη αλαιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ησλ
Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο MSCI θαη ζπκθσλεί λα θαιχπηεη ηελ MSCI έλαληη νπνησλδήπνηε
αμηψζεσλ πνπ κπνξεί λα εγεξζνχλ ζε ζπλάξηεζε κε νπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ
Πξνκεζεπηή ηεο MSCI απφ ηνλ Πειάηε ή ηηο εμνπζηνδνηεκέλεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ Πειάηε
εηαηξείεο.

δ.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε MSCI κπνξεί λα πξνβεί, θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θαη απφιπηε δηαθξηηηθή
ηεο επρέξεηα θαη νπνηεδήπνηε, ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Πειάηε λα ιακβάλεη ή/θαη λα
ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε απφ ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο MSCI.

ε.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε MSCI, σο ηξίηνο δηθαηνχρνο ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο
Α, δηθαηνχηαη λα επηβάιεη ηελ ηζρχ φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο
Α πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο MSCI.

RUSSELL
χκθσλα κε ηε χκβαζε Αληηπξνζψπνπ Δπεμεξγαζίαο ηεο IBM κε ηε Russell, θάζε πξφζβαζε θαη
ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Russell (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ
ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Russell ή αληινχληαη απφ απηά),
ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ φξνπο:
α.

Ο Πειάηεο δειψλεη φηη:
(1)

Ο Πειάηεο έρεη κηα ηζρχνπζα θαη έγθπξε χκβαζε Άδεηαο Αλαδήηεζεο Πιεξνθνξηψλ γηα
Γείθηεο πκκεηνρψλ ηεο Russell (Russell Equity Indexes Research License Agreement "χκβαζε Russell") ζην θαηάιιειν επίπεδν ζπλδξνκήο κε ηε Russell θαη φιεο νη ρξεψζεηο
άδεηαο ρξήζεο θαη άιιεο πιεξσκέο νθεηιφκελεο βάζεη ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο έρνπλ
θαηαβιεζεί, θαη

(2)

Ο Πειάηεο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηε χκβαζε Russell αλαθνξηθά κε ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Russell,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Russell ή αληινχληαη απφ απηά.

β.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε Russell Investment Group είλαη ε πεγή θαη ν θχξηνο ησλ Γεδνκέλσλ
Πξνκεζεπηή ηεο Russell θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ζεκάησλ ππεξεζηψλ θαη
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ο Πειάηεο ζα κεηαρεηξίδεηαη ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο
Russell σο εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα απνθιεηζηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο Russell θαη ζα αλαπαξάγεη ζε φια
ηα επηηξεπηά αληίγξαθα ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Russell φιεο ηηο εηδνπνηήζεηο πεξί
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο θαη πεξηνξηζηηθήο ρξήζεο πνπ εκθαλίδνληαη
ζηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Russell. Ο φξνο Russell® είλαη εκπνξηθφ ζήκα ηεο Russell
Investment Group.

γ.

Ζ Russell κπνξεί νπνηεδήπνηε θαη θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θαη απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα λα
πξνβεί ζηε κεηαβνιή, ηξνπνπνίεζε ή θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν αιιαγή νπνησλδήπνηε απφ ηα
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Russell ή λα ηεξκαηίζεη ην δηθαίσκα ηνπ Πειάηε λα ιακβάλεη ή/θαη λα
ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε απφ ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Russell. Δάλ ε IBM δηαθφςεη ηελ
επεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Russell ιφγσ αζέηεζεο φξσλ απφ ηνλ Πειάηε, ν
Πειάηεο ζα θαηαβάιεη ακειιεηί, επηπιένλ ησλ φπνησλ κέζσλ επαλφξζσζεο πνπ νξίδνληαη ζηε
χκβαζε, ζηελ Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ, ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ή ζην παξφλ Παξάξηεκα Α ή
θαηά άιινλ ηξφπν είλαη ζηε δηάζεζε ηεο IBM ζχκθσλα κε ην λφκν ή ηνπο θαλφλεο εζηκηθνχ δηθαίνπ,
ηηο ρξεψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Russell πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέεο γηα
ην ππφινηπν ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο, ην νπνίν πνζφ ζα είλαη απαηηεηφ θαη πιεξσηέν κία εκέξα
πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν ελ ιφγσ ηεξκαηηζκφο ηίζεηαη ζε ηζρχ. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί
φηη ε αλσηέξσ απνδεκίσζε απνηειεί ξεαιηζηηθή πξνεθηίκεζε ηεο απψιεηαο ηεο IBM αλαθνξηθά κε
ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Russell θαη δελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο πνηληθή ξήηξα.
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δ.

6.6

Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αλαδηαλνκή Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Russell
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Russell ή αληινχληαη απφ απηά) απφ ηνλ Πειάηε, εθηφο εάλ επηηξέπεηαη
ξεηψο ζηε χκβαζε Russell ηνπ Πειάηε.

STANDARD & POOR'S (S & P)
χκθσλα κε ηε χκβαζε Αληηπξνζψπνπ Δπεμεξγαζίαο ηεο IBM κε ηελ S & P, θάζε πξφζβαζε θαη ρξήζε
ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο S & P (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο
Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο S & P ή αληινχληαη απφ απηά), ππφθεηηαη
ζηνπο παξαθάησ φξνπο:
α.

Ο Πειάηεο δειψλεη φηη:
(1)

Ο Πειάηεο έρεη ζπλάςεη ρσξηζηή, λνκηθά δεζκεπηηθή έγγξαθε ζχκβαζε κε ηελ S & P
αλαθνξηθά κε ηε ιήςε Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο S & P ("Σύκβαζε S & P") θαη φιεο νη
ρξεψζεηο άδεηαο ρξήζεο θαη άιιεο νθεηιφκελεο πιεξσκέο βάζεη ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο έρνπλ
θαηαβιεζεί.

(2)

Ο Πειάηεο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηε χκβαζε S & P αλαθνξηθά κε ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο S & P,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο S & P ή αληινχληαη απφ απηά, θαη

(3)

Ο Πειάηεο ζα εηδνπνηεί ηελ IBM ακέζσο ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο S & P ηνπ
Πειάηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.

β.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ηα φια δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά,
πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, δηθαησκάησλ επί βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη δηθαησκάησλ επί εκπνξηθψλ
ζεκάησλ) επί ησλ δεδνκέλσλ ηεο S & P, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ δεδνκέλσλ, ηνπ
ινγηζκηθνχ, ησλ πξντφλησλ θαη ηεο ηεθκεξίσζεο πνπ πεξηέρεηαη ή πεξηιακβάλεηαη ζε απηά, είλαη θαη
λα παξακείλνπλ ζηελ κνλαδηθή θαη απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα ηεο S & P, ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ
εηαηξεηψλ θαη ησλ ρνξεγνχλησλ άδεηεο ρξήζεο ηνπο. Ο Πειάηεο ζα αληαπνθξίλεηαη ζε φια ηα
εχινγα αηηήκαηα ηεο IBM ηεο S & P, πέξαλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ σο δηάδηθνπ ζε κηα αληηδηθία, λα
θαηνρπξψλεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ηεο S & P ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ
επί ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο S & P. Ο Πειάηεο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ IBM θαη ηελ S & P
γηα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή κεζφδνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ηεο S & P απφ
νπνηαδήπνηε αζέκηηε παξαβίαζε.

γ.

Ο Πειάηεο ζα ρξεζηκνπνηεί ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο S & P (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο S &
P ή αληινχληαη απφ απηά) απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπο πξνβνιήο ζε
ηεξκαηηθέο νζφλεο θαη ηεο πξφζβαζεο γηα ηελ ad hoc αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, εθηφο εάλ
επηηξέπεηαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε S & P ηνπ Πειάηε.

δ.

Ο Πειάηεο δελ ζα πξνβαίλεη ζηε κεηαβνιή, ηξνπνπνίεζε, αθαίξεζε, θξαγή ή απφθξπςε
νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ, ζεκείσζεο πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ή δήισζεο απνπνίεζεο
πνπ πεξηιακβάλεηαη ή/θαη απνηειεί κέξνο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο S & P.

ε.

Δάλ ε IBM ηεξκαηίζεη ηελ επεμεξγαζία ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο S & P ιφγσ αζέηεζεο φξσλ
απφ ηνλ Πειάηε, ν Πειάηεο ζα θαηαβάιεη ακειιεηί, επηπιένλ ησλ φπνησλ κέζσλ επαλφξζσζεο πνπ
νξίδνληαη ζηε χκβαζε, ζηελ Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ, ζην Έγγξαθν Παξαγγειίαο ή ζην παξφλ
Παξάξηεκα Α ή θαηά άιινλ ηξφπν είλαη ζηε δηάζεζε ηεο IBM ζχκθσλα κε ην λφκν ή ηνπο θαλφλεο
εζηκηθνχ δηθαίνπ, ηηο ρξεψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο S & P πνπ ζα ήηαλ
πιεξσηέεο γηα ην ππφινηπν ηεο Πεξηφδνπ πλδξνκήο, ην νπνίν πνζφ ζα είλαη απαηηεηφ θαη
πιεξσηέν κία εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν ελ ιφγσ ηεξκαηηζκφο ηίζεηαη ζε ηζρχ. Ο
Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε αλσηέξσ απνδεκίσζε απνηειεί ξεαιηζηηθή πξνεθηίκεζε ηεο απψιεηαο ηεο
IBM αλαθνξηθά κε ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο S & P θαη δελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη σο πνηληθή
ξήηξα.
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Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ
Παξάξηεκα Β
Απηφ είλαη ην Παξάξηεκα Β ηεο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ ηεο IBM. Σν παξφλ Παξάξηεκα Β ηζρχεη κφλν ζην βαζκφ
πνπ έρεηε πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα κηα επηινγή επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ απφ ηξίην πξνκεζεπηή πνπ αθνξνχλ
ζε θάπνηνλ απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο Γεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. ε πεξίπησζε αληίζεζεο κεηαμχ ηεο
χκβαζεο, ηεο Πεξηγξαθήο Τπξεζίαο, ηνπ Δγγξάθνπ Παξαγγειίαο θαη ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Β, νη φξνη
ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Β ζα θαηηζρχνπλ ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε αληίζεζε.

1.

2.

Απεπζείαο Πξνκεζεπηέο Γεδνκέλσλ
α.

Ζ IBM ζα απνθηά, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε, απεπζείαο απφ θαζνξηζκέλνπο ηξίηνπο πξνκεζεπηέο
δεδνκέλσλ (ν θάζε έλαο "Πξνκεζεπηήο Γεδνκέλσλ") θαη ζα δηαρεηξίδεηαη νξηζκέλα δεδνκέλα πνπ
θαζίζηαληαη δηαζέζηκα απφ ηνπο ελ ιφγσ Πξνκεζεπηέο Γεδνκέλσλ ("Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή"), φπσο
απαηηείηαη απφ ηνλ Πειάηε ζηα πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud, ππφ ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο, ηνπ Δγγξάθνπ Παξαγγειίαο θαη ηνπ παξφληνο Πξνζαξηήκαηνο Β.

β.

Γηα ηνπο Πξνκεζεπηέο Γεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ην παξφλ Παξάξηεκα Β, ν Πειάηεο
δελ είλαη απαξαίηεην λα έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε απεπζείαο κε ηνλ ελ ιφγσ Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ.
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα ρξεζηκνπνηεί ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή, ζε φπνηα κνξθή, απνθιεηζηηθά ζηα
πιαίζηα ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηεο Πεξηγξαθήο
Τπεξεζηψλ, ηνπ Δγγξάθνπ Παξαγγειίαο θαη ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Β.

γ.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη νη φξνη ρξήζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο
Παξαξηήκαηνο Β κπνξεί λα είλαη πην πεξηνξηζηηθνί απφ ηνπο φξνπο ρξήζεο γηα ηελ πξνζθνξά
Τπεξεζίαο Cloud πνπ θαζνξίδνληαη ζηε χκβαζε, ζηελ Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ θαη ζην Έγγξαθν
Παξαγγειίαο. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη επίζεο φηη νη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθνί φξνη ρξήζεο δηέπνπλ
ηε ρξήζε ησλ ελ ιφγσ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή απφ ηνλ Πειάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα
Πξνκεζεπηή ή αληινχληαη απφ απηά.

Φξεώζεηο
Πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο ρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ έλαλ Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ γηα
ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή, ε IBM κπνξεί νπνηεδήπνηε λα πξνβεί ζηελ αχμεζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ
ρξεψζεσλ γηα ηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία Γεδνκέλσλ
Πξνκεζεπηή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Πειάηε. Ο Πειάηεο απνδέρεηαη ηελ επζχλε γηα ηελ πιεξσκή, θαη ζα
πιεξψλεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα απμεκέλε ρξέσζε.

3.

Απνδεκίσζε
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί λα απνδεκηψλεη θαη λα θαιχπηεη ηελ IBM, ηνπο ηξίηνπο παξφρνπο πιεξνθνξηψλ ηεο
θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπλδεδεκέλεο κε απηνχο εηαηξείεο θαη θάζε έλαλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο δηεπζπληέο,
ζηειέρε, ππαιιήινπο, αληηπξνζψπνπο, δηαδφρνπο θαη εθδνρείο ηνπο έλαληη νπνησλδήπνηε αμηψζεσλ,
απσιεηψλ, δεκηψλ, επζπλψλ, εμφδσλ θαη δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εχινγσλ ακνηβψλ θαη εμφδσλ
δηθεγφξσλ σο πξνέθπςαλ, νη νπνίεο απνξξένπλ θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν απφ: (i) ηε ρξήζε, ή αδπλακία
ρξήζεο, εθ κέξνπο ηνπ Πειάηε ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ κέξνπο, νπνησλδήπνηε Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ή αληινχληαη απφ απηά, ή νπνηεζδήπνηε απνθάζεηο ή ζπκβνπιέο πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ ελ ιφγσ ρξήζε, (ii) παξαβίαζε απφ ηνλ Πειάηε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηνπ παξφληνο
Παξαξηήκαηνο Β, ή (iii) παξαβίαζε απφ ηελ IBM ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε IBM κε έλαλ
Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ ζην βαζκφ πνπ ε ελ ιφγσ παξαβίαζε απνξξέεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε κηα
παξαβίαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Β απφ ηνλ Πειάηε.

4.

Όξνη Φξήζεο γηα Σπγθεθξηκέλνπο Απεπζείαο Πξνκεζεπηέο Γεδνκέλσλ
Οη αθφινπζνη φξνη ρξήζεο ηζρχνπλ ζην βαζκφ πνπ ε IBM πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία Γεδνκέλσλ
Πξνκεζεπηή γηα ηνλ Πειάηε ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηνλ (ηνπο) παξαθάησ Πξνκεζεπηή(-έο)
Γεδνκέλσλ. Γηα κεγαιχηεξε ζαθήλεηα, εάλ δελ έρεηε πξνκεζεπηεί ζπλδξνκή γηα θάπνηα απφ ηηο επηινγέο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε έλαλ Πξνκεζεπηή Γεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ, νη
ελ ιφγσ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο δελ ηζρχνπλ γηα εζάο:
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4.1

Axioma
χκθσλα κε ηε χκβαζε Γηαλνκήο (Distribution Agreement) ηεο IBM κε ηελ Axioma, θάζε πξφζβαζε θαη
ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Axioma (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ
ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Axioma ή αληινχληαη απφ απηά),
ππφθεηληαη ζηνπο παξαθάησ φξνπο:
α.

Ο Πειάηεο ζα ρξεζηκνπνηεί ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Axioma (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο
Axioma ή αληινχληαη απφ απηά) γηα άκεζε εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηνλ Πειάηε θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο
κε απηφλ εηαηξείεο θαη φρη γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο Cloud, ή δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο
Τπεξεζίαο Cloud, γηα ρξήζε απφ πειάηεο θαη επελδπηέο ηνπ Πειάηε θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε
απηήλ εηαηξεηψλ.

β.

Ο Πειάηεο ζα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο εχινγεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ
Πξνκεζεπηή ηεο Axioma (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο
Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Axioma ή αληινχληαη απφ απηά) απφ κε
εμνπζηνδνηεκέλε αληηγξαθή ή ρξήζε, θαη ν Πειάηεο ζπκθσλεί λα εηδνπνηεί ηελ ΗΒΜ άκεζα
εγγξάθσο γηα νπνηαδήπνηε γλσζηή ή ελδερφκελε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ
Πξνκεζεπηή ηεο Axioma ή ελδερφκελε παξαβίαζε αζθάιεηαο, θαη λα παξέρεη εχινγε βνήζεηα ζηελ
επαλφξζσζε ηεο ελ ιφγσ παξαβίαζεο.

γ.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε Axioma, Inc είλαη ε πεγή θαη ν κνλαδηθφο θαη απνθιεηζηηθφο θχξηνο ησλ
Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Axioma, ηεο αληίζηνηρεο ηεθκεξίσζεο ηεο Axioma θαη φισλ ησλ
ζρεηηθψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ζεκάησλ ππεξεζηψλ θαη δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ο
Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Axioma ζπληζηνχλ πνιχηηκε πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία θαη εκπνξηθά απφξξεηα ηεο Axioma. Ο Πειάηεο ζα αληαπνθξίλεηαη θαη ζα
ζπκκνξθψλεηαη κε θάζε εχινγν αίηεκα ηεο IBM ή ηεο Axioma λα πξνζηαηεχεη ηα ζπκβαηηθά θαη ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην αλαγθαζηηθφ θαη εζηκηθφ δίθαην δηθαηψκαηα ηεο Axioma επί ησλ Γεδνκέλσλ
Πξνκεζεπηή ηεο Axioma.

δ.

Ο Πειάηεο ζα κεηαρεηξίδεηαη ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Axioma (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο
Axioma ή αληινχληαη απφ απηά) θαη ηελ αληίζηνηρε ηεθκεξίσζε ηεο Axioma πνπ έρεη ηεζεί ζηε
δηάζεζε ηνπ Πειάηε σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. πγθεθξηκέλα, ν Πειάηεο: (i) ζα επηδεηθλχεη ηελ
ίδηα θξνληίδα θαη δηαθξηηηθφηεηα γηα ηελ απνθπγή ηεο απνθάιπςεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ
πιεξνθνξηψλ ηελ νπνία επηδεηθλχεη ν Πειάηεο γηα ηηο δηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο παξφκνηνπ ραξαθηήξα
ηηο νπνίεο δελ ζέιεη λα απνθαιχςεη, θαη (ii) ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο κφλν γηα
ηελ πξνψζεζε ησλ επηηξεπφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ βάζεη ηεο χκβαζεο, ηεο Πεξηγξαθήο
Τπεξεζηψλ, ηνπ Δγγξάθνπ Παξαγγειίαο θαη ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Β.

ε.

Ο Πειάηεο δελ ζα πξνβαίλεη: (i) ζηελ άληιεζε, πξφζβαζε ή απνζπκπίιεζε (reverse engineering)
ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Axioma απφ ή κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Cloud, ή δεδνκέλσλ εμφδνπ
ηεο Τπεξεζίαο Cloud, ή (ii) ζηε ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Axioma
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ
Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Axioma ή αληινχληαη απφ απηά), παξά κφλν φπσο επηηξέπεηαη ξεηψο
ζην παξφλ Παξάξηεκα Β.

ζη.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε IBM επεμεξγάδεηαη ηα Γεδνκέλα Πξνκεζεπηή ηεο Axioma πξνο
δηεπθφιπλζε ηνπ Πειάηε θαη νχηε ε IBM, νχηε νη ηξίηνη πάξνρνη πιεξνθνξηψλ ηεο ή νη αληίζηνηρεο
ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπο δελ έρνπλ επζχλε ή ππνρξέσζε, ελδερφκελε ή άιιε, γηα ηελ πνηφηεηα
ή ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Axioma. ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΖ
AXIOMA (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ, ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ, ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΔΞΟΓΟΤ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
CLOUD ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΖ AXIOMA Ή ΑΝΣΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ
ΑΤΣΑ) ΤΦΗΣΑΝΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ "Χ
ΔΥΟΤΝ". Ζ IBM, ΟΗ ΣΡΗΣΟΗ ΠΑΡΟΥΟΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΣΖ ΚΑΗ ΟΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ
ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΣΟΤ ΓΔΝ ΠΡΟΒΑΗΝΟΤΝ Δ ΚΑΜΗΑ ΓΖΛΧΖ Ή ΔΓΓΤΖΖ
ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΔΗΓΟΤ, ΡΖΣΖ Ή ΗΧΠΖΡΖ, ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΖ AXIOMA (Ή ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Ή ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ
ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Ή ΣΗ ΑΠΟΦΑΔΗ Ή ΤΜΒΟΤΛΔ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝ ΛΟΓΧ ΥΡΖΖ). Ζ IBM ΚΑΗ ΟΗ ΣΡΗΣΟΗ ΠΑΡΟΥΟΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΣΖ
ΑΠΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΡΖΣΧ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΗΧΠΖΡΔ ΔΓΓΤΖΔΗ,
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ, ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ, ΔΓΓΤΖΔΧΝ ΠΔΡΗ ΣΗΣΛΟΤ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ,
ΠΡΧΣΟΣΤΠΗΑ, ΑΚΡΗΒΔΗΑ, ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ, ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΑΠΟΓΟΖ, ΟΡΘΟΣΖΣΑ,
ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ, ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ, ΔΠΗΚΑΗΡΟΣΖΣΑ, ΜΖ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΡΗΣΧΝ,
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ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ Ή ΥΡΖΖ. Ο
Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε Axioma θαη θάζε έλαο απφ ηνπο ηξίηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ηεο ζα είλαη
ηξίηνη δηθαηνχρνη βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ δειψζεσλ απνπνίεζεο
παξέρνληαη ζην παξφλ Παξάξηεκα Β ή κέζσ ηεο παξνρήο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο Axioma
θαη ζα έρνπλ ην δηθαίσκα επηβνιήο ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ.

4.2

δ.

Ο ΠΔΛΑΣΖ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ
ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΚΑΝΔΗ, ΝΑ ΔΠΗΣΡΔΠΔΗ Ή ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΔΗ Ο
ΠΔΛΑΣΖ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΖ AXIOMA (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ,
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ, ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΔΞΟΓΟΤ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ CLOUD ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΖ AXIOMA Ή ΑΝΣΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΑΤΣΑ, Ή ΑΛΛΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ
ΥΡΖΖ Ή ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΖ AXIOMA). ΥΧΡΗ ΝΑ ΣΗΘΔΣΑΗ
ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΑ ΟΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΑΝΧΣΔΡΧ, ΟΤΣΔ Ζ IBM, ΟΤΣΔ ΟΗ ΣΡΗΣΟΗ ΠΑΡΟΥΟΗ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΣΖ, Ή ITS Ή ΟΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΣΟΤ ΓΔΝ ΘΑ
ΦΔΡΟΤΝ ΚΑΘ' ΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΣΡΟΠΟ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ (Α) ΓΗΑ ΑΝΑΚΡΗΒΔΗΔ,
ΦΑΛΜΑΣΑ Ή ΠΑΡΑΛΔΗΦΔΗ, ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ, ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΖ AXIOMA, (B) Ζ ΟΠΟΗΑ ΑΠΟΡΡΔΔΗ ΑΠΟ Ή ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ
ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟΦΔΗ, ΤΣΑΔΗ, ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ, ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΔΗ Ή ΑΛΛΑ
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, Ή ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΠΟΡΔΗΑ ΓΡΑΖ ΠΟΤ ΑΠΟΦΑΗΕΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ
ΠΔΛΑΣΖ Ή ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ, ΔΗΣΔ ΒΑΗΕΔΣΑΗ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
ΣΖ AXIOMA ΔΗΣΔ ΟΥΗ, Ή (Γ) ΓΗΑ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΕΖΜΗΔ (ΑΜΔΔ Ή ΔΜΜΔΔ) ΠΟΤ
ΟΦΔΗΛΟΝΣΑΗ ΣΗ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ (Α) Ή (Β). ΥΧΡΗ ΝΑ ΣΗΘΔΣΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΑ
ΟΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΑΝΧΣΔΡΧ ΚΑΗ ΠΑΡΑ ΣΑ ΟΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΑΝΣΗΘΔΣΟΤ
ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΥΡΖΖ Ή ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β, Δ ΚΑΜΗΑ
ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ IBM, ΟΗ ΣΡΗΣΟΗ ΠΑΡΟΥΟΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΣΖ Ή ΟΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ
ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΣΟΤ ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΟΤΝ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ, Ή ΠΡΟ
ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟ ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ, ΓΗΑ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΑΜΔΔ Ή ΔΜΜΔΔ ΕΖΜΗΔ
ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΔΗΓΟΤ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ, ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ, ΓΗΑΦΤΓΟΝΣΧΝ
ΚΔΡΓΧΝ, ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ, ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ, ΓΗΑΦΤΓΟΤΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΧΝ, ΔΗΓΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ, ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΗΚΖ Ή ΧΦΡΟΝΗΣΗΚΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ Ή ΑΛΛΧΝ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΧΝ Ή
ΑΠΟΘΔΣΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΔΟΤΝ ΑΠΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ, ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΥΡΖΖ Ή ΣΟ
ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΖ AXIOMA, ΣΖ
ΥΡΖΖ Ή ΣΖΝ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΥΡΖΖ Ή ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ, ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ Ή ΑΓΤΝΑΜΗΑ
ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΣΖ AXIOMA ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ ΣΖ ΣΖΝ IBM, Ή
ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ Ή ΜΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΓΗΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Β
ΑΠΟ ΣΖΝ ΗΒΜ, ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΣΖ ΑΓΧΓΖ, AKOMA KAI EAN H ΗΒΜ,
ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΣΡΗΣΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΣΖ Ή ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ
ΑΠΟ ΣΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΣΟΤ ΔΥΔΗ ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗ Ή ΚΑΣΑ
ΑΛΛΟΝ ΣΡΟΠΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΔ ΝΑ ΔΗΥΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΖΝ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΝΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ
ΣΔΣΟΗΔ ΕΖΜΗΔ.

ε.

Με πξνεγνχκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε πέληε (5) εκεξψλ πξνο ηελ IBM, ν Πειάηεο ζα παξέρεη ζηελ
IBM αξρεία θαη ηεθκεξίσζε, θαζψο θαη βνήζεηα θαη πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα
ζπζηήκαηά ηνπ, φπσο κπνξεί επιφγσο λα δεηήζεη ε IBM θαη φπσο θξίλεηαη επιφγσο απαξαίηεην
πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ε IBM ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Πειάηε κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο
ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Β.

Thomson Reuters
χκθσλα κε ηε χκβαζε Παξνρήο Γεδνκέλσλ Πξνκεζεπηή ηεο IBM κε ηελ Thomson Reuters, θάζε
πξφζβαζε θαη ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ έγγξαθν θαη παξέρεηαη απφ ηελ
Thomson Reuters ("Γεδνκέλα TR") (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο
Τπεξεζίαο Cloud πνπ πεξηέρνπλ Γεδνκέλα TR), ππφθεηληαη ζηνπο παξαθάησ φξνπο θαη εηδνπνηήζεηο:
α.

Σα Γεδνκέλα TR απνηεινχλ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία (copyright © 1999 – 2013) ηεο Thomson
Reuters. Με ηελ επηθχιαμε παληφο δηθαηψκαηνο. Ζ Thomson Reuters (Markets) LLC, ε Thomson
Reuters Canada Limited θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηέο εηαηξείεο αλαθέξνληαη ζην παξφλ έγγξαθν
σο "Thomson Reuters".
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β.

Ζ Thomson Reuters ή νη ηξίηνη πξνκεζεπηέο ηεο έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο θαη δηαηεξνχλ θάζε
δηθαίσκα, ηίηιν θπξηφηεηαο θαη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά, πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, εκπνξηθψλ ζεκάησλ, επξεζηηερληψλ, δηθαησκάησλ επί
βάζεσλ δεδνκέλσλ, εκπνξηθψλ απνξξήησλ, ηερλνγλσζίαο θαη άιισλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο ή κνξθψλ πξνζηαζίαο παξφκνηνπ ραξαθηήξα ή ηζνδχλακεο ηζρχνο, νπνπδήπνηε ζηνλ
θφζκν, επί ησλ Γεδνκέλσλ ηεο ΣΡ θαη δελ εθρσξείηαη ζηνλ Πειάηε θαλελφο είδνπο ηδηνθηεζηαθφ
ελδηαθέξνλ επί ησλ αλσηέξσ. Σα Γεδνκέλα TR απνηεινχλ εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα θαη εκπνξηθά
απφξξεηα ηεο Thomson Reuters ή ησλ ηξίησλ πξνεζεπηψλ ηεο. Ζ εκθάληζε ζε νζφλε, εθηέιεζε,
αλαπαξαγσγή, δηαλνκή ή δεκηνπξγία παξάγσγσλ έξγσλ ή βειηησκέλσλ εθδνρψλ ησλ Γεδνκέλσλ
TR ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απαγνξεχεηαη ξεηψο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ
πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ξεηψο ζην παξφλ έγγξαθν, ή θαηά άιινλ ηξφπν, κε ηελ έγγξαθε
άδεηα ηεο Thomson Reuters.

γ.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε IBM παξέρεη ηα Γεδνκέλα TR σο δηεπθφιπλζε θαη ε IBM δελ ζα θέξεη
θακία επζχλε αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ή ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ Γεδνκέλσλ TR. Ο Πειάηεο
απνδέρεηαη φηη είλαη ελήκεξνο γηα ηε γεληθή κνξθή, ην πεξηερφκελν, ηε ιεηηνπξγία, ηελ απφδνζε θαη
ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ Γεδνκέλσλ TR θαη φηη ν Πειάηεο έρεη πεηζηεί φηη ηα Γεδνκέλα TR είλαη
θαηάιιεια γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχλ.

δ.

Ο Πειάηεο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηα Γεδνκέλα TR (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά,
νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη Γεδνκέλα TR)
γηα εζσηεξηθή ρξήζε απφ ηνλ Πειάηε ή γηα ρξήζε απφ ηνπο πειάηεο ηνπ Πειάηε ζε ζπλελλφεζε κε
ππαιιήινπο, ζηειέρε, δηεπζπληέο, εξγνιάβνπο, αληηπξνζψπνπο θαη γλσκνδφηεο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, δηθεγφξσλ, ζπκβνχισλ θαη ινγηζηψλ) ηνπ Πειάηε. Με ηελ
εμαίξεζε ηεο δηαλνκήο Γεδνκέλσλ TR πνπ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ, ν Πειάηεο δελ ζα πξνβαίλεη
ζηελ πεξαηηέξσ αλαδηαλνκή Γεδνκέλσλ TR ή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηφο ηνπο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ εμφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Cloud πνπ
πεξηέρνπλ Γεδνκέλα TR), εθηφο εάλ επηηξέπεηαη ξεηψο απφ ηελ IBM εγγξάθσο (φπνπ δηεπθξηλίδεηαη
φηη ε IBM κε ηε ζεηξά ηεο ρξεηάδεηαη ηε ζπλαίλεζε ηεο Thomson Reuters πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη
ηέηνηα άδεηα). Με ηελ θαηαγγειία ή ηε ιήμε ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ, φια ηα
δηθαηψκαηα πνπ εθρσξνχληαη βάζεη ηνπ παξφληνο επί ησλ Γεδνκέλσλ TR ζα πάςνπλ ακέζσο λα
ηζρχνπλ. Θα επηηξέπεηαη ζηνλ Πειάηε λα δηαηεξεί αληίγξαθα φισλ ησλ αλαθνξψλ, παξνπζηάζεσλ,
δεκνζηεχζεσλ θαη άιισλ πιηθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ Πειάηε κε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο
Cloud, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ρξήζε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο αλαθνξάο, παξνπζίαζεο,
δεκνζίεπζεο ή άιινπ πιηθνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο
παξνχζαο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ ζα πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε ρξήζε απφ ηνλ Πειάηε
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ.

ε.

Ο Πειάηεο απνδέρεηαη φηη ε πξφζβαζε ζε νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ Γεδνκέλσλ TR κπνξεί λα
δηαθνπεί ή λα ππφθεηηαη ζε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηελ ίδηα ηελ Thomson
Reuters ή θαηφπηλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηνπ ηξίηνπ πξνκεζεπηή ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ. ην βαζκφ
πνπ ηα Γεδνκέλα TR πεξηέρνπλ νπνηαδήπνηε δεδνκέλα ηξίησλ ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζηε
ζειίδα General Restrictions/Notices (Γεληθνί Πεξηνξηζκνί/Δηδνπνηήζεηο) ζηε δηεχζπλζε
http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms, νη φξνη πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ελ ιφγσ ζειίδα ζα
ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ Πειάηε. Δάλ ν Πειάηεο έρεη νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο γηα ηνπο ηζρχνληεο φξνπο
ηξίησλ πξνκεζεπηψλ, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ εθπξφζσπν ππνζηήξημεο ηεο IBM.

ζη.

Ζ ζπλνιηθή επζχλε ηεο IBM γηα απψιεηεο, δεκίεο ή έμνδα κε βάζε ή ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ησλ
Γεδνκέλσλ TR (απφ ακέιεηα, αζέηεζε ζπκβνιαίνπ, ςεπδή δήισζε ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε αηηία)
ζε νπνηνδήπνηε εκεξνινγηαθφ έηνο δελ ζα ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ ρξεψζεσλ πνπ έρνπλ
θαηαβιεζεί γηα ινγαξηαζκφ ζαο γηα ηα Γεδνκέλα TR θαηά ην ζπγθεθξηκέλν εκεξνινγηαθφ έηνο.

δ.

ΟΤΣΔ Ζ IBM Ή ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΖ ΜΔ ΑΤΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΟΤΣΔ Ζ THOMSON
REUTERS Ή ΟΗ ΣΡΗΣΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΣΖ ΔΓΓΤΧΝΣΑΗ ΟΣΗ Ζ ΠΑΡΟΥΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
TR ΘΑ ΔΗΝΑΗ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ, ΥΧΡΗ ΦΑΛΜΑΣΑ Ή ΔΓΚΑΗΡΖ, ΟΤΣΔ ΟΣΗ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TR ΘΑ
ΔΗΝΑΗ ΠΛΖΡΖ Ή ΑΚΡΗΒΖ, ΚΑΗ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΟΤΝ ΔΓΓΤΖΔΗ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΑ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΠΗΣΔΤΥΘΟΤΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ TR.
Ζ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ TR ΚΑΗ Ζ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΠΟΤ ΒΑΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΔΝ ΛΟΓΧ
ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ, ΣΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΜΔ ΑΤΣΟΝ ΔΣΑΗΡΔΗΔ Ή
ΟΠΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΣΡΗΣΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΟΤΝ ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TR Ή ΣΑ
ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΔΞΟΓΟΤ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ CLOUD ΜΔΧ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔ
ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΖ. ΟΤΣΔ Ζ IBM Ή ΟΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΜΔ ΑΤΣΖΝ
ΔΣΑΗΡΔΗΔ, ΟΤΣΔ Ζ THOMSON REUTERS Ή ΟΗ ΣΡΗΣΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΣΖ ΘΑ ΦΔΡΟΤΝ
ΚΑΘ' ΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΣΡΟΠΟ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ Ή ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟ ΝΟΜΗΚΟ
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Ή ΦΤΗΚΟ ΠΡΟΧΠΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΣΟΤ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TR Ή
ΓΗΑ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΑΝΑΚΡΗΒΔΗΔ, ΦΑΛΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΛΔΗΦΔΗ, ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ, ΗΟΤ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ Ή ΑΛΛΔ ΑΓΤΝΑΜΗΔ Ή ΑΛΛΟΗΧΔΗ, ΕΖΜΗΔ, ΑΞΗΧΔΗ, ΟΦΔΗΛΔ Ή
ΑΠΧΛΔΗΔ, ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΧ ΣΖ ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ, ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ Ή
ΔΞΑΗΣΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ TR. ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣR DATA ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ "Χ
ΔΥΟΤΝ" ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΚΑΝΔΝΟ ΔΗΓΟΤ ΔΓΓΤΖΖ. ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΤ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ
ΝΟΜΟ, ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΔΓΓΤΖΔΗ, ΡΖΣΔ Ή ΗΧΠΖΡΔ,
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ, ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΥΗ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΑ, ΗΧΠΖΡΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧΝ
ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ, ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ, ΣΗΣΛΟΤ
ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ, ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΡΗΣΧΝ Ή ΟΠΟΗΧΝΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΧΝ ΔΓΓΤΖΔΧΝ.
ε.

Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ THOMSON REUTERS Ή ΟΗ ΣΡΗΣΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΣΖ ΓΔΝ ΘΑ
ΦΔΡΟΤΝ ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΕΖΜΗΔ, ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ, ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ
ΚΑΗ ΟΥΗ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΑ, ΑΜΔΧΝ Ή ΔΜΜΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ, ΔΗΓΗΚΧΝ, ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΧΝ Ή
ΑΠΟΘΔΣΗΚΧΝ ΕΖΜΗΧΝ, ΑΠΧΛΔΗΧΝ Ή ΓΑΠΑΝΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ Δ ΤΝΑΡΣΖΖ ΜΔ ΣΑ
ΓΔΓΟΜΔΝΑ TR, ΑΚΟΜΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΠΟΤ Ζ THOMSON REUTERS, ΟΗ ΣΡΗΣΟΗ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΣΖ Ή ΟΗ ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ΣΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ
ΝΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΣΔΣΟΗΔ ΕΖΜΗΔ, ΑΠΧΛΔΗΔ Ή ΓΑΠΑΝΔ. ΔΠΗΠΛΔΟΝ, Ζ THOMSON
REUTERS Ή ΟΗ ΣΡΗΣΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΣΖ ΓΔΝ ΘΑ ΦΔΡΟΤΝ ΚΑΘ' ΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΣΡΟΠΟ
ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΖΡΔΗΑ CLOUD.
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Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ
Παξάξηεκα Γ
Απηφ είλαη ην Παξάξηεκα Γ ηεο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ ηεο IBM. ε πεξίπησζε αληίζεζεο κεηαμχ ηεο χκβαζεο,
ηεο Πεξηγξαθήο Τπξεζίαο, ηνπ Δγγξάθνπ Παξαγγειίαο θαη ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο Γ, νη φξνη ηνπ παξφληνο
Παξαξηήκαηνο Γ ζα θαηηζρχνπλ ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε αληίζεζε.

1.

Απαγνξεπκέλεο Φξήζεηο
Οη αθφινπζεο ρξήζεηο απαγνξεχνληαη απφ ηε Microsoft ή/θαη ηε Red Hat:
Απαγφξεπζε Υξήζεο ζε πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ ("No High Risk Use"): Ο Πειάηεο δελ επηηξέπεηαη
λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζθνξά Τπεξεζίαο Cloud ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή ή πεξίζηαζε φπνπ ε
δπζιεηηνπξγία ηεο πξνζθνξάο Τπεξεζίαο Cloud ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζάλαην ή ζε ζνβαξή
ζσκαηηθή βιάβε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή ζε ζνβαξή θπζηθή ή πεξηβαιινληηθή δεκία ("Υξήζε ζε
πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ"). Παξαδείγκαηα Υξήζεο ζε πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ είλαη, ελδεηθηηθά θαη
φρη πεξηνξηζηηθά, ρξήζε ζε αεξνζθάθε θαη άιια κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ππξεληθέο θαη ρεκηθέο
εγθαηαζηάζεηο, ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, εκθπηεχζηκεο
ηαηξηθέο ζπζθεπέο, κεραλνθίλεηα νρήκαηα ή νπιηθά ζπζηήκαηα. Ζ Υξήζε ζε πλζήθεο Τςεινχ Κηλδχλνπ
δελ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηεο πξνζθνξάο ππεξεζίαο Cloud γηα δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο, γηα ηελ
απνζήθεπζε δεδνκέλσλ παξακεηξνπνίεζεο, σο εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ ή/θαη παξακεηξνπνίεζεο ή
άιισλ κε ειεγθηηθψλ εθαξκνγψλ, ε δπζιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ δελ ζα νδεγνχζε ζε ζάλαην, ζσκαηηθή
βιάβε ή ζνβαξή θπζηθή ή πεξηβαιινληηθή δεκία. Δπηηξέπεηαη ε επηθνηλσλία ησλ ελ ιφγσ κε ειεγθηηθψλ
εθαξκνγψλ κε ηηο εθαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ έιεγρν, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη άκεζα ή
έκκεζα ππεχζπλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ.

2.

CUSIP
ην βαζκφ πνπ ην πεξηερφκελν πεξηιακβάλεη πξνζδηνξηζηηθά CUSIP (CUSIP identifiers), ν Πειάηεο
ζπκθσλεί θαη απνδέρεηαη φηη ε Βάζε δεδνκέλσλ CUSIP (CUSIP Database) θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηέρνληαη ζε απηήλ είλαη θαη ζα παξακείλνπλ πνιχηηκε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία πνπ βξίζθεηαη ζηελ
θπξηφηεηα ηεο CUSIP Global Services ("CGS") ηεο Standard & Poor's θαη ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο
Σξαπεδηηψλ (American Bankers Association ("ABA") ή πνπ έρεη παξαρσξεζεί ζηνπο αλσηέξσ βάζεη
ζρεηηθήο άδεηαο ρξήζεο θαη φηη δελ κεηαβηβάδνληαη δηθαηψκαηα θπξηφηεηαο ζηνλ Πειάηε επί ησλ ελ ιφγσ
πιηθψλ ή επί νπνησλδήπνηε πιεξνθνξηψλ πεξηέρνληαη ζε απηά. Γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε απφ ηνλ Πειάηε
εθηφο ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ ζπλαιιαγψλ απαηηείηαη άδεηα ρξήζεο απφ ηελ CGS κε κηα
αληίζηνηρε ρξέσζε ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ρξήζε. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ε ηδηνπνίεζε ή αζέκηηε ρξήζε
ησλ ελ ιφγσ πιηθψλ ζα ζπλεπάγεηαη ζνβαξή δεκία γηα ηελ CGS θαη ηελ ABA, θαη φηη ζε ηέηνηα πεξίπησζε
κηα ρξεκαηηθή απνδεκίσζε κπνξεί λα κελ είλαη επαξθήο γηα ηελ CGS θαη ηελ ABA. Καηά ζπλέπεηα, ν
Πειάηεο ζπκθσλεί φηη ζε πεξίπησζε ηδηνπνίεζεο ή αζέκηηεο ρξήζεο, ε CGS θαη ε ABA ζα έρνπλ ην
δηθαίσκα ιήςεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ επηπιένλ ησλ φπνησλ άιισλ λνκηθψλ ή νηθνλνκηθψλ κέζσλ
επαλφξζσζεο πνπ κπνξεί λα δηθαηνχληαη ε CGS θαη ε ABA.
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη δελ ζα πξνβαίλεη ζηε δεκνζίεπζε ή δηαλνκή, κε νπνηνδήπνηε κέζν, ηεο Βάζεο
δεδνκέλσλ CUSIP θαη νπνησλδήπνηε πιεξνθνξηψλ πεξηέρνληαη ζε απηή ή νπνησλδήπνηε πεξηιήςεσλ ή
ππνζπλφισλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, παξά κφλν ζε ζπλάξηεζε
κε ηελ θαλνληθή εθθαζάξηζε θαη δηαθαλνληζκφ ζπλαιιαγψλ ρξενγξάθσλ. Ο Πειάηεο ζπκθσλεί επίζεο φηη
ε ρξήζε αξηζκψλ θαη πεξηγξαθψλ CUSIP δελ έρεη σο ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ή ηήξεζε, θαη δελ εμππεξεηεί
ην ζθνπφ ηεο δεκηνπξγίαο ή ηήξεζεο, ελφο θχξηνπ αξρείνπ (master file) ή βάζεο δεδνκέλσλ πεξηγξαθψλ
ή αξηζκψλ CUSIP γηα ηνλ ίδην ή γηα νπνηνλδήπνηε ηξίην απνδέθηε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη δελ έρεη σο
ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη θαη δελ ιεηηνπξγεί θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν σο ππνθαηάζηαην γηα ηηο ππεξεζίεο
CUSIP MASTER TAPE, PRINT, DB, INTERNET, ELECTRONIC, CD-ROM ή/θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο
ππεξεζίεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηελ CGS ζην κέιινλ.
Ζ CGS, Ζ ABA ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΜΔ ΑΤΣΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΟΤΝ ΚΑΜΗΑ ΔΓΓΤΖΖ,
ΡΖΣΖ Ή ΗΧΠΖΡΖ, ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΚΡΗΒΔΗΑ, ΣΖΝ ΔΠΑΡΚΔΗΑ Ή ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ
ΟΠΟΗΧΝΓΖΠΟΣΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΠΔΡΗΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ CUSIP. ΟΛΑ ΣΑ ΔΝ
ΛΟΓΧ ΤΛΗΚΑ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ "Χ ΔΥΟΤΝ", ΥΧΡΗ ΔΓΓΤΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΗΜΟΣΖΣΑ
Ή ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ ΚΟΠΟ Ή ΓΗΑ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΥΡΖΖ, ΟΤΣΔ
ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΔΠΗΣΔΤΥΘΟΤΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΔΝ
ΛΟΓΧ ΤΛΗΚΧΝ. Ζ CGS, Ζ ABA Ή ΟΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΜΔ ΑΤΣΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΓΔΝ ΘΑ ΔΥΟΤΝ
ΚΑΜΗΑ ΔΤΘΤΝΖ Ή ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΑΝΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΦΑΛΜΑΣΑ Ή ΠΑΡΑΛΔΗΦΔΗ,
ΟΤΣΔ ζΑ ΔΗΝΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΗΑ ΟΠΟΗΔΓΖΠΟΣΔ ΑΜΔΔ Ή ΈΜΜΔΔ, ΔΗΓΗΚΔ Ή ΑΠΟΘΔΣΗΚΔ
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ΕΖΜΗΔ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΑΝ ΔΥΟΤΝ ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΝΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ ΣΔΣΟΗΔ
ΕΖΜΗΔ. Δ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ CGS, ΣΖ ABA Ή ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΠΟ ΣΗ
ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΜΔ ΑΤΣΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ Ζ ΟΠΟΗΑ ΑΠΟΡΡΔΔΗ ΑΠΟ ΑΗΣΗΑ ΔΓΔΡΖ ΑΓΧΓΖ, ΔΗΣΔ
ΔΚ ΤΜΒΑΔΧ, ΔΗΣΔ ΔΞ ΑΓΗΚΟΠΡΑΞΗΑ Ή ΚΑΣΑ ΑΛΛΟΝ ΣΡΟΠΟ, ΓΔΝ ΘΑ ΤΠΔΡΒΑΗΝΔΗ ΣΖΝ
ΑΜΟΗΒΖ ΠΟΤ ΚΑΣΑΒΛΖΘΖΚΔ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΛΑΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΝ ΛΟΓΧ ΤΛΗΚΑ ΣΟΝ
ΜΖΝΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΗΥΤΡΗΕΔΣΑΗ ΟΣΗ ΔΥΔΗ ΑΝΑΚΤΦΔΗ Ζ ΔΝ ΛΟΓΧ ΑΗΣΗΑ ΔΓΔΡΖ ΑΓΧΓΖ.
ΔΠΗΠΛΔΟΝ, Ζ CGS ΚΑΗ Ζ ABA ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΚΑΜΗΑ ΤΠΟΥΡΔΧΖ Ή ΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ
Ή ΦΑΛΜΑΣΑ ΠΟΤ ΟΦΔΗΛΟΝΣΑΗ Δ ΠΔΡΗΣΑΔΗ ΠΔΡΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ.
Ο Πειάηεο ζπκθσλεί φηη νη αλσηέξσ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κεηά ηνλ
ηεξκαηηζκφ ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα απνθηά πξφζβαζε ζηα πιηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη αλσηέξσ.
Copyright American Bankers Association. Ζ Βάζε δεδνκέλσλ CUSIP παξέρεηαη απφ ηελ CUSIP Global
Services ηεο Standard & Poor's, έλα ηκήκα ηεο McGraw-Hill Companies Inc. Με ηελ επηθχιαμε παληφο
δηθαηψκαηνο.
Ζ απνδνρή πνπ παξέρεηαη ζην παξφλ Άξζξν ππφθεηηαη ξεηψο ζε νπνηαδήπνηε έγγξαθε ζχκβαζε έρεη
ζπλαθζεί απεπζείαο κεηαμχ ηνπ Πειάηε θαη ηεο CGS θαη δελ πξέπεη λα εξκελεχεηαη έηζη ψζηε λα ηελ
ηξνπνπνηεί ή λα ππεξηεξεί απηήο.
Σεκαληηθό: Ζ παξνχζα Πεξηγξαθή Τπεξεζηψλ ζπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππψζεηε αληίγξαθν ηεο παξνχζαο Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ ζηελ αγγιηθή απφ ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Ζ ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κφλν γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ
αγγιηθνχ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθφ θείκελν ππεξηζρχεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν
δελ έρεηε πξφζβαζε ζην αγγιηθφ θείκελν, παξαθαινχκε φπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθφ εθπξφζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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