Opis Usługi
IBM Algo Risk Service on Cloud
1.

Usługa Przetwarzania w Chmurze
Oferta Usługi Przetwarzania w Chmurze została opisana poniżej oraz wyszczególniona w Dokumencie
Zamówienia zgodnie z wybranymi elementami oferty objętymi uprawnieniami. Dokument Zamówienia
będzie się składać z przedstawionej Oferty Cenowej oraz dokumentu Proof of Entitlement (PoE)
potwierdzającego datę rozpoczęcia i okres świadczenia Usług Przetwarzania w Chmurze. Fakturowanie
rozpocznie się po udostępnieniu Usługi Przetwarzania w Chmurze.
W niniejszym paragrafie 1 termin „Instrument” oznacza portfel aktywów netto dla każdej unikalnej umowy
lub transakcji między co najmniej dwoma podmiotami, która określa warunki wymiany aktywów
finansowych lub fizycznych, w szczególności takich jak: (a) papiery wartościowe notowane na giełdzie,
które można zdefiniować za pomocą unikalnego identyfikatora (np. CUSIP, SEDOL, ISIN); (b) produkty
banków komercyjnych (dla dużych przedsiębiorstw, małych i średnich firm oraz handlu detalicznego); (c)
instrumenty rynku pozagiełdowego (OTC) lub instrumenty pochodne notowane na giełdzie (zdefiniowane
za pomocą ISDA lub niestandardowego kontraktu); (d) transakcje z przyrzeczeniem odkupu (repo) i
umowy pożyczki papierów wartościowych; (e) towary lub inne zasoby fizyczne.

1.1

IBM Algo Risk Service on Cloud
IBM Algo Risk Service on Cloud to rozwiązanie do budowania portfela, zarządzania ryzykiem i
raportowania, oferowane w formie usługi zarządzanej udostępnianej z serwera WWW. Rozwiązanie IBM
Algo Risk Service on Cloud oferuje następujący podstawowy zakres funkcji: udostępnianą przez sieć
WWW usługę pomiaru ryzyka finansowego i zarządzania nim. IBM Algo Risk Service on Cloud wylicza
podstawowe wskaźniki ryzyka w procesie wsadowym przetwarzanym w sesji nocnej, a wyniki udostępnia
za pośrednictwem portalu WWW z interfejsem umożliwiającym analizowanie i przetwarzanie tych
wyników. Konkretne miary ryzyka i metody ich obliczania zostały szczegółowo opisane w Zakresie Prac
dotyczącym implementacji, opracowanym dla konfiguracji instancji Usługi Przetwarzania w Chmurze
Klienta (zwanym dalej „Dokumentem Szczegółów Usługi”).

1.1.1

Wymagania dotyczące danych
Na podstawie kombinacji danych o kontraktach giełdowych i innych powiązanych danych dostarczonych
przez Klienta oraz danych o rynku, standardów porównawczych i/lub innych danych z innych źródeł,
rozwiązanie IBM Algo Risk Service on Cloud wylicza określone miary ryzyka. Aby zapewnić poprawne
przetwarzanie swoich danych, Klient musi terminowo dostarczyć IBM wymagane dane dotyczące
produktów, dane finansowe i inne dane w sposób opisany w wersji dokumentu „Algo Risk Service Input
File Guide” („Podręcznik dotyczący plików wejściowych usługi Algo Risk Service”) obowiązującej w dniu
dostarczenia danych oraz w formacie opisanym w tej wersji. Jeśli Klient nie jest w stanie dostarczyć
takich danych, a chce, aby jego dane były przetwarzane, może ponieść dodatkowe opłaty określone w
zakresie prac dla implementacji. Niektóre opcje, które Klient może wybrać w ramach oferty Usług
Przetwarzania w Chmurze, wymagają przetwarzania danych dostarczonych przez innego dostawcę lub
dostawców. Klienci, którzy zasubskrybowali którekolwiek z tych opcji, wyrażają zgodę na postanowienia
tych części Dodatków A i B do niniejszego Opisu Usług, które dotyczą danych wymaganych dla tych opcji
i obowiązują również w przypadku danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze. W celu
uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że jeśli Klient nie subskrybował żadnej opcji przetwarzania danych z
odniesieniem do innego dostawcy, to warunki te nie mają do niego zastosowania. Niektórzy dostawcy
danych wymagają, aby IBM dostarczał informacje o wykorzystywaniu ich danych przez Klienta. Klient
zezwala IBM na przekazywanie takich informacji dostawcom danych, lecz jedynie w celach udostępniania
oferty Usług Przetwarzania w Chmurze. Jeśli bez względu na przyczynę IBM nie uzyska dostępu do
jakichkolwiek danych wymaganych do świadczenia Usługi Przetwarzania w Chmurze dla Klienta, każda
ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszy Opis Usługi. Jeśli Stroną rozwiązującą jest IBM, wówczas IBM
zwróci Klientowi wszelkie pozostałe kwoty opłat uregulowanych przez Klienta, które nie zostały zużyte w
dniu rozwiązania.

1.1.2

Postanowienia dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym
Oferta Usług Przetwarzania w Chmurze została zaprojektowana na potrzeby wykonywania złożonych
obliczeń z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym. Zazwyczaj jest ona wykorzystywana przez
klientów prowadzących działalność w uregulowanych sektorach finansowych. Dane wyjściowe Usługi
Przetwarzania w Chmurze mogą ułatwić Klientowi wypełnienie zobowiązań w zakresie zgodności, lecz
korzystanie z oferty Usług Przetwarzania w Chmurze nie gwarantuje zgodności z jakimikolwiek
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przepisami, regulacjami, normami bądź procedurami. Dokładność danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zależy od dokładności zawartości udostępnianej przez Klienta.
Odpowiedzialność za taką zawartość, za korzystanie z danych wyjściowych oraz za wyniki uzyskane na
ich podstawie spoczywa na Kliencie.
1.1.3

Audyty
IBM zobowiązuje się (a) nie częściej niż raz w roku w okresie obowiązywania Umowy, na żądanie i koszt
Klienta, zapewnić dostęp do oferty Usług Przetwarzania w Chmurze dowolnym wewnętrznym lub
zewnętrznym rewidentom lub kontrolerom Klienta; (b) jeśli jest to wymagane w celu spełnienia przez
Klienta wymagań prawnych, udostępnić Klientowi albo wewnętrznym lub zewnętrznym rewidentom i
kontrolerom Klienta, na żądanie po uprzednim powiadomieniu w uzasadnionym terminie (o ile to możliwe)
oraz na koszt Klienta, kopie dokumentacji IBM związanej z ofertą Usług Przetwarzania w Chmurze; oraz
(c) spełnić wszelkie uzasadnione żądania Klienta, na jego koszt, dotyczące uzyskania informacji
związanych z ofertą Usług Przetwarzania w Chmurze, które mogą być przez Klienta wymagane w celu
zachowania zgodności z obowiązującą w Stanach Zjednoczonych ustawą Sarbanes-Oxley Act z 2002
roku (oraz wszelkimi wynikającymi z niej, podobnymi do niej lub ją zastępującymi aktami prawnymi,
zasadami i wytycznymi). We wszystkich przypadkach Klient i jego rewidenci lub kontrolerzy muszą
podpisać z IBM standardową umowę o poufności chroniącą informacje ujawniane lub udostępniane w
związku z działaniami, o których mowa powyżej.
W ramach oferty jest dostępny dzienny, tygodniowy lub miesięczny harmonogram przetwarzania z
szeregiem opcji, które opisano poniżej.

1.2

Składniki opcjonalne

1.2.1

IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud
Rozwiązanie IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud to analizator liczbowy, który ułatwia wybór
odpowiednich papierów wartościowych i ich prawidłową alokację w celu osiągnięcia określonych założeń
dotyczących ryzyka i rentowności. Proces ten uwzględnia również realistyczne ograniczenia, takie jak
koszty obrotu, limity alokacji i koncentracji oraz budżety ryzyka. Pozwala to na budowanie i modelowanie
zbiorów zagadnień z zakresu optymalizacji.
IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud umożliwia Klientom:

1.2.2

a.

osiągnięcie bezwzględnych celów dla miar addytywnych lub ważonych miar addytywnych, takich jak
wartość, rentowność, współczynnik beta, długość okresu;

b.

skoordynowanie miary addytywnej lub ważonej addytywnej, takiej jak wartość, rentowność,
współczynnik beta lub długość okresu, pomiędzy portfelem a standardem porównawczym;

c.

zmaksymalizowanie oczekiwanej wartości lub rentowności portfela;

d.

zminimalizowanie oczekiwanych strat (ETL) portfela w dowolnym przedziale ufności;

e.

zminimalizowanie przewidywanej niewystarczającej wydajności (różnicy zysków i strat w lewym
ogonie) między portfelem a standardem porównawczym w dowolnym przedziale ufności;

f.

zminimalizowanie wariancji portfela w ujęciu bezwzględnym;

g.

zminimalizowanie wskaźnika TR (Tracking Error), czyli rozbieżności między wynikami portfela a
standardem porównawczym.

IBM Algo Risk Service Data Management on Cloud
Rozwiązanie IBM Algo Risk Service Data Management on Cloud umożliwia konsolidację danych
transakcyjnych dotyczących kontraktów giełdowych i transakcji w obrocie pozagiełdowym, pochodzących
z wielu źródeł. Dane te można integrować w ramach usługi IBM Algo Risk Service on Cloud i
wykorzystywać jako dane wejściowe do wyliczania ryzyka. IBM Algo Risk Service on Cloud wymaga do
Klienta dostarczania zagregowanych danych transakcji giełdowych i pozagiełdowych w określonym
formacie, zdefiniowanym w „Podręczniku pliku wejściowego”.

1.2.3

IBM Algo Risk Service Counterparty Credit Risk Exposure on Cloud
IBM Algo Risk Service Counterparty Credit Risk Exposure on Cloud umożliwia monitorowanie i pomiar
ryzyka kredytowego kontrahenta oraz zarządzanie tym ryzykiem. Pozwala to analizować wpływ zmian
składu portfela na ryzyko zarówno rynkowe, jak i kredytowe.
a.

Rozwiązanie udostępnia widoki ryzyka rynkowego i kredytowego w tej samej aplikacji, a także
możliwość symulacji skutków zmian w składzie portfela. Można wyświetlać wpływ takich zmian
zarówno na ryzyko rynkowe, jak i na ryzyko kredytowe.
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1.2.4

b.

W produkcie tym wprowadzono nowy zestaw atrybutów wyjściowych, takich jak progi marży i
ekspozycja szczytowa netto.

c.

Klienci mogą skorzystać z ułatwień w identyfikowaniu i rozwiązywaniu kluczowych problemów
związanych z ekspozycją na ryzyko kredytowe, co obejmuje:
(1)

wykrywanie punktów występowania dużej ekspozycji w obrębie firmy, dla wszystkich
kontrahentów w podziale na regiony i fundusze, a także identyfikowanie, w jaki sposób zmiany
wskaźników overnight mogą wpływać na taką ekspozycję;

(2)

określanie wielkości potencjalnych strat wynikających z ekspozycji kredytowej;

(3)

ocena skuteczności technik ograniczania ryzyka kredytowego oraz tego, czy występuje
dodatkowa zdolność do obrotu z kontrahentem;

(4)

monitorowanie i ustalanie limitów ekspozycji kredytowej oraz generowanie raportów
dotyczących profili ekspozycji w funkcji czasu i dla różnych okresów kredytowania;

(5)

wyświetlanie wpływu konkretnych testów obciążeniowych na ekspozycję kredytową;

(6)

obsługa analiz hipotetycznych scenariuszy, np. wprowadzanie zmian umów kompensacyjnych
podczas pracy, w celu wyświetlenia ich wpływu na dane wyjściowe ekspozycji kredytowej.

IBM Algo Risk Service Advanced Reporting on Cloud
Rozwiązanie IBM Algo Risk Service Advanced Reporting on Cloud umożliwia wybór raportów w formacie
.pdf pochodzących z rozszerzonego zestawu raportów predefiniowanych.

1.2.5

IBM Algo Risk Service Intra-Day Processing on Cloud
Rozwiązanie IBM Algo Risk Service Intra-Day Processing on Cloud umożliwia Klientowi wysyłanie żądań
aktualizacji portfeli, danych kontraktów giełdowych i analiz ryzyka wyliczonych przez rozwiązanie Algo
Risk Service on Cloud dla uzgodnionego okresu (np. godzinnego), który jest krótszy niż standardowy
proces przetwarzania wsadowego Algo Risk Service (sesje przetwarzane w nocy na następny dzień).
Przetwarzanie w ramach usługi IBM Algo Risk Service Intra-Day jest ograniczone do 1000 Instrumentów
z zastosowaniem standardowych zbiorów scenariuszy, zgodnie z Dokumentem Szczegółowych Informacji
o Usłudze. Żądania przetwarzania w ciągu dnia składa się za pośrednictwem portalu wsparcia usługi IBM
Algo Risk Service.

1.2.6

IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud
Rozwiązanie IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud udostępnia standardowy przydział pamięci
masowej na dane wyjściowe, oparty na oryginalnie zasubskrybowanej liczbie Instrumentów i scenariuszy.
Oferuje również standardową pamięć masową na wcześniejsze sesje wsadowe zgodnie z następującym
zestawieniem:

1.2.7

●

sesje dzienne z bieżącego tygodnia;

●

sesje tygodniowe z bieżącego miesiąca;

●

sesja miesięczna z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca.

●

IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud oferuje opcje przechowywania danych wyjściowych
wygenerowanych przez usługę IBM Algo Risk Service on Cloud przez dłuższy okres; jest to usługa
rozliczana na podstawie liczby gigabajtów.

IBM Algo Risk Service Risk & Financial Engineering Workbench on Cloud
IBM Algo Risk Service Risk & Financial Engineering Workbench on Cloud obejmuje IBM Algo One Risk &
Financial Engineering Workbench (RFEWB) jako oprogramowanie pomocnicze, zainstalowane i
uruchamiane w siedzibie Klienta.
Klient może używać RFEWB w połączeniu z danymi wyjściowymi sesji Usługi Przetwarzania w Chmurze
zawierającymi jedną jednostkę wszystkich przesłanych instrumentów Klienta odwzorowanych według
danych dotyczących warunków, funkcji cen i danych rynkowych („Danych Sesji Klienta”).
RFEWB umożliwia Klientowi wykonywanie następujących czynności na Danych Sesji Klienta:
●

lokalizowanie kluczowych czynników mających wpływ na Dane Sesji Klienta;

●

obsługa analizy hipotetycznych scenariuszy;

●

obsługa analizy stress-testów;

●

szybkie wykrywanie błędów i żądanie poprawek lub zmian za pośrednictwem portalu wsparcia
Usługi Przetwarzania w Chmurze (jeśli zachodzi taka potrzeba);
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●

oznaczanie sesji, które zwróciły kluczowe wyniki wyszukiwania w celu analizy ryzyka.

Oprogramowania RFEWB można używać tylko w powiązaniu z Danymi Sesji Klienta, wyłącznie w okresie
subskrypcji Usługi Przetwarzania w Chmurze.
1.2.8

IBM Algo Risk Service Solvency II Standard Formula Market Risk on Cloud
Rozwiązanie IBM Algo Risk Service Solvency II Standard Formula Market Risk on Cloud wykonuje
obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności SCR (Solvency Capital Requirements) według wzoru
standardowego, wyłącznie zgodnie z opisem podanym w paragrafie SCR.5 dokumentu „QIS5 Technical
Specifications” („QIS5”) z dnia 5 lipca 2010 r., opublikowanego przez Europejski Urząd Nadzoru
Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational
Pensions Authority – „EIOPA”):
●

1.2.9

Obejmuje funkcje scenariuszy hipotetycznych, pozwalając Klientowi na ocenę wpływu zmian w
składzie portfela na narzuty kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego oraz profil zysk/ryzyko portfela.

IBM Algo Risk Service Interactive Users on Cloud
Rozwiązanie IBM Algo Risk Service Interactive Users on Cloud umożliwia dodawanie w miarę potrzeb
kolejnych użytkowników portalu WWW.

1.2.10 IBM Algo Risk Service Axioma Equity Models
Rozwiązanie IBM Algo Risk Service Axioma Equity Models jest dostępne w trzech edycjach:
●

Edycja podstawowa (Entry Edition) — może zarządzać aktywami o wartości maksymalnej 15
miliardów USD.

●

Edycja standardowa (Standard Edition) — może zarządzać aktywami o wartości od 15 miliardów
USD do 45 miliardów USD.

●

Edycja korporacyjna (Enterprise Edition) — może zarządzać aktywami o wartości powyżej 45
miliardów USD.

Modele kapitałowe są pozyskiwane od firmy Axioma. Klienci uzyskują dostęp do modelu fabrycznego
oraz do systemu oceny ryzyka dla portfela obejmującego wiele klas aktywów. Na podstawie modeli
fabrycznych Klienci podejmują decyzje o budowie portfela i wykonują analizy wyników ekspozycji na
poziomie portfela i oddziału.
1.2.11 Dane rynkowe na potrzeby usługi Algo Risk Service
IBM Algo Risk Service on Cloud oferuje opcje przetwarzania danych rynkowych pochodzących od
następujących dostawców:
●

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 (z historią) on Cloud

Dane rynkowe to jeden z kluczowych elementów wejściowych dla usługi IBM Algo Risk Service on Cloud.
Umożliwiają one wykonywanie obliczeń analizy ryzyka w oparciu o dane przekazywane przez dostawcę
lub dostawców wybranych przez Klienta. Z wyjątkiem Thomson Reuters, Klient musi zawrzeć
odpowiednią umowę subskrypcji i dysponować zgodą dostawcy danych rynkowych, aby dane te mogły
być udostępniane IBM do przetwarzania w ramach usługi IBM Algo Risk Service on Cloud. IBM nie
udziela gwarancji jakości ani dostępności w odniesieniu do danych przekazywanych przez dostawców
danych rynkowych.
1.2.12 Dane indeksów na potrzeby usługi Algo Risk Service
IBM Algo Risk Service on Cloud oferuje opcje przetwarzania porównawczych danych rynkowych
pochodzących od następujących dostawców:
●

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

Klienci, którzy zamierzają przeprowadzać analizy z użyciem poszczególnych wskaźników jako standardu
porównawczego w celu pomiaru wyników portfela, muszą dysponować rynkowymi danymi
porównawczymi. Aby dane te mogły być udostępniane IBM do przetwarzania w ramach usługi IBM Algo
Risk Service on Cloud, Klient musi zawrzeć odpowiednią umowę subskrypcji i dysponować zgodą
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dostawcy rynkowych danych porównawczych. IBM nie udziela gwarancji jakości ani dostępności w
odniesieniu do danych przekazywanych przez dostawców danych porównawczych.
1.2.13 IBM Algo Risk Service Ex Post Performance & Risk on Cloud
Usługa IBM Algo Risk Service Ex Post Performance & Risk on Cloud rozszerza usługę IBM Algo Risk
Service on Cloud o możliwości atrybucji wyników z firmy Ortec Finance. Rozszerzenie to obejmuje
dodatkowe możliwości diagnostyczne, w tym pomiary wydajności, wkład, atrybucję i analizę ryzyka ex
post dla wszystkich kategorii zasobów.
Wyniki są przedstawiane w postaci zestawu raportów, który obejmuje:
●

Raport o wynikach funduszy i przegląd ryzyka

●

Raport o atrybucji zwrotu ex post

●

Raport o atrybucji zwrotu ex ante

●

Raport sumaryczny na temat strategii „Kup i trzymaj”

●

Raport szczegółowy na temat strategii „Kup i trzymaj”

IBM korzysta |z usług osoby trzeciej (Ortec Finance) w celu przetwarzania danych i obliczania wyników
dla usługi IBM Algo Risk Service Ex Post Performance & Risk on Cloud. Subskrybując usługę IBM Algo
Risk Service Ex Post Performance & Risk on Cloud, Klient zezwala IBM na dostarczanie zawartości,
która należy do Klienta, firmie Ortec Finance w celu takiego przetwarzania danych, a ponadto potwierdza,
że uzyskał wszelkie niezbędne upoważnienia i zezwolenia niezbędne do udzielenia IBM takiej zgody.
1.2.14 IBM Algo Risk Service Point in Time Processing on Cloud
Usługa IBM Algo Risk Service Point in Time Processing on Cloud rozszerza usługę Algo Risk Service on
Cloud i obsługuje zaległe procesy przetwarzania z datami wstecznymi (np. z poprzedniego miesiąca lub
końca kwartału). Rozszerzenie to wymaga od Klienta dostarczania zagregowanych danych transakcji
giełdowych i pozagiełdowych w określonym formacie, zdefiniowanym w „Podręczniku pliku wejściowego”.
1.2.15 IBM Algo Risk Service Market Data Services Daily Updates on Cloud
Rozwiązanie IBM Algo Risk Service Market Data Services Daily Updates on Cloud to usługa
przetwarzania danych, która udostępnia wzbogacone dane sektora finansowego bezpośrednio do
środowiska usługi Algo Risk Service on Cloud używanego przez Klienta. Usługa ta udostępnia zbiory
danych Risk Factor (czynniki ryzyka) oraz Security Master (dane główne papierów wartościowych) jako
kluczowe dane wejściowe dla usługi IBM Algo Risk Service on Cloud, umożliwiając przeprowadzanie
analiz ryzyka.
Dane o czynnikach ryzyka są generowane w procesie automatycznego, codziennego gromadzenia i
zapisywania danych rynków źródłowych, obejmujących między innymi ceny Instrumentów w obrocie
giełdowym, stopy procentowe, spready kredytowe, przewidywania inflacyjne i zmienność. W rezultacie
Klient otrzymuje zestaw pochodnych danych rynkowych.
Dane główne dotyczące papierów wartościowych obejmują warunki dotyczące papierów wartościowych
strukturyzowane i przechwytywane na podstawie arkuszy warunków dotyczących papierów
wartościowych. Arkusze te są ciągle uzupełniane o nowe emisje różnych instrumentów finansowych,
takich jak obligacje, kontrakty ubezpieczeniowe, derywaty notowane na giełdzie i fundusze
strukturyzowane. Emisje niepubliczne lub papiery wartościowe strukturyzowane wewnętrznie bez
identyfikatora uznawanego w branży mogą być strukturyzowane na podstawie odpowiednich arkuszy
warunków, a następnie włączone do usługi jako jej część.
Subskrybując tę opcję, Klient zgadza się na warunki określone w Dodatku B dotyczące Danych TR
(zdefiniowanych w Dodatku B).
Klient może otrzymać informacje o aktualnej dostępności oferowanego Instrumentu, kontaktując się z
opiekunem Klienta odpowiedzialnym za usługę Algo Risk Service on Cloud. Klient może w każdej chwili
zażądać danych o dostępności Instrumentów, które nie wchodzą w zakres standardowego zestawu
aktualnie oferowanego w ramach usługi. IBM oceni każdy żądany Instrument pod kątem możliwości i
ewentualnego terminu jego integracji oraz, w zależności od przypadku, kosztów tej integracji dla Klienta.
Poniższa tabela informuje, ile instrumentów poszczególnych kategorii Klient może zażądać w danym
przedziale czasu.
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Kategoria Instrumentów

Maksymalna liczba Instrumentów
zamawianych w danym okresie

Instrumenty wymienione w dokumencie CX_MDS_MasterDataCoverage.pdf
w momencie składania zamówienia

1000 Instrumentów miesięcznie

Instrumenty niewymienione w dokumencie
CX_MDS_MasterDataCoverage.pdf w momencie składania zamówienia, ale
wymienione w dokumencie RWMasterBook.pdf.

12 Typów Instrumentów* rocznie

Instrumenty niewymienione w dokumencie
CX_MDS_MasterDataCoverage.pdf ani w dokumencie RWMasterBook.pdf w
momencie składania zamówienia lub takie, które wymagają konkretnej
definicji zysku.

2 Typy Instrumentów rocznie

* Termin „Typ Instrumentu” oznacza Instrumenty wykorzystujące ten sam model finansowy do wyceny
Instrumentu i funkcji symulacji.
Jeśli Klient zamierza dostarczyć własne dane dotyczące warunków, może wybrać usługę IBM Algo Risk
Service Risk Factor Data on Cloud.
1.2.16 IBM Algo Risk Service Risk Factor Data on Cloud
Usługa IBM Algo Risk Service Risk Factor Data on Cloud udostępnia dane czynników ryzyka (zgodnie z
definicją podaną powyżej) jako dane wejściowe do środowisk usługi IBM Algo Risk Service on Cloud i jest
przeznaczona dla tych Klientów, którzy nie subskrybują usługi IBM Algo Risk Service Market Data
Services Daily Updates on Cloud. W tej opcji nie są dostarczane dane główne papierów wartościowych.
Subskrybując tę opcję, Klient zgadza się na warunki określone w Dodatku B dotyczące Danych TR
(zdefiniowanych w Dodatku B).

2.

Opis zabezpieczeń

2.1

Strategie bezpieczeństwa
IBM utrzymuje zespół ds. bezpieczeństwa informacji oraz stosuje strategie bezpieczeństwa i poufności,
które są przekazywane pracownikom IBM. IBM wymaga od pracowników obsługujących centra
przetwarzania danych IBM ukończenia szkoleń dotyczących prywatności i bezpieczeństwa. Raz na rok
dokonuje się przeglądu i oceny strategii i standardów bezpieczeństwa IBM. Incydenty związane z
bezpieczeństwem są obsługiwane zgodnie z kompleksową procedurą reagowania.

2.2

Kontrola dostępu
Dostęp do danych Klientów, o ile jest on wymagany, mają tylko autoryzowani przedstawiciele działu
wsparcia IBM, zgodnie z zasadami podziału obowiązków. Personel IBM stosuje uwierzytelnianie
dwuelementowe na hoście zarządzania „bramą” pośrednią. Podczas uzyskiwania dostępu do danych
Klientów wszystkie połączenia są realizowane za pomocą kanałów szyfrowanych. Każdy dostęp do
danych Klienta oraz transfer tych danych z lub do środowiska usług serwerowych jest rejestrowany. W
centrach przetwarzania danych IBM, które obsługują niniejszą Usługę Przetwarzania w Chmurze,
stosowanie łączności Wi-Fi jest zabronione.

2.3

Integralność i dostępność Usługi
Modyfikacje systemów operacyjnych i oprogramowania aplikacji muszą przebiegać zgodnie z procesem
zarządzania zmianami IBM. Zmiany reguł firewalla również podlegają temu procesowi, a przed
wdrożeniem są przeglądane przez pracowników działu bezpieczeństwa IBM. IBM monitoruje zasoby
centrum przetwarzania danych przez cały tydzień i całą dobę. Autoryzowani administratorzy i dostawcy
zewnętrzni regularnie skanują systemy wewnętrzne i zewnętrzne pod kątem słabych punktów
zabezpieczeń, co pomaga w wykrywaniu i usuwaniu potencjalnych zagrożeń. We wszystkich centrach
przetwarzania danych IBM są zainstalowane systemy wykrywające szkodliwe oprogramowanie (programy
antywirusowe, systemy wykrywania włamań i zapobiegania włamaniom, skanery słabych punktów
zabezpieczeń). Usługi centrum przetwarzania danych IBM obsługują wiele protokołów przesyłania
danych w sieciach publicznych, na przykład HTTPS/SFTP/FTPS/S/MIME i sieci VPN typu serwer-serwer.
Kopie zapasowe danych, które mają być przechowywane poza siedzibą przedsiębiorstwa, są szyfrowane
przed transportem.

2.4

Rejestrowanie działań
IBM prowadzi dzienniki działań dla systemów, aplikacji, repozytoriów danych, oprogramowania
pośredniego i urządzeń infrastruktury sieciowej, które mogą rejestrować działania i zostały odpowiednio
skonfigurowane. Aby zminimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych oraz umożliwić
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scentralizowane tworzenie analiz, alertów i raportów, działania są rejestrowane w czasie rzeczywistym, w
centralnych repozytoriach dzienników. Dane są podpisywane, co zapobiega naruszeniu ich
bezpieczeństwa. Analiza dzienników w czasie rzeczywistym oraz okresowe raporty z analiz ułatwiają
wykrywanie nieprawidłowych zachowań. Personel operacyjny otrzymuje alerty o każdej nieprawidłowości,
a w razie potrzeby może się skontaktować ze specjalistą ds. bezpieczeństwa, który jest dostępny
telefonicznie w trybie 24x7.

2.5

Bezpieczeństwo fizyczne
IBM przestrzega standardów bezpieczeństwa fizycznego, których celem jest ograniczenie fizycznego
dostępu do centrów przetwarzania danych IBM bez odpowiedniego zezwolenia. Liczba punktów dostępu
do centrów przetwarzania danych jest ograniczona. Punkty te są kontrolowane poprzez uwierzytelnianie
dwuelementowe i monitorowane przez kamery nadzorujące. Wstęp mają tylko autoryzowani pracownicy z
odpowiednim upoważnieniem. Personel operacyjny sprawdza upoważnienie i wydaje kartę
identyfikacyjną uprawniającą do wstępu. Pracownik otrzymujący taką kartę musi oddać inne karty
identyfikacyjne. Przez cały czas wykonywania działania może mieć przy sobie tylko kartę wstępu do
centrum przetwarzania danych. Używanie kart identyfikacyjnych jest rejestrowane. Goście spoza IBM są
rejestrowani przy wejściu na teren centrum i mogą przebywać na jego terenie tylko w towarzystwie osoby
z IBM. Obszary dostaw, rampy załadowcze i inne miejsca, na teren których mogą wejść osoby
nieautoryzowane, są kontrolowane i izolowane.

2.6

Zgodność
IBM co roku uzyskuje certyfikat potwierdzający zgodność procedur IBM w obszarze ochrony prywatności
z założeniami programu Safe Harbor amerykańskiego Departamentu Handlu w odniesieniu do
ogłoszenia, wyboru, dalszego przekazywania, dostępu, dokładności, bezpieczeństwa i
nadzoru/egzekwowania. IBM co pewien czas przeprowadza audyty zgodne ze standardem branżowym
SSAE 16 (lub jego odpowiednikiem) w produkcyjnych centrach przetwarzania danych. IBM przegląda
działania dotyczące bezpieczeństwa i prywatności pod kątem ich zgodności z wymaganiami biznesowymi
IBM. IBM regularnie przeprowadza oceny i audyty dotyczące zgodności ze strategią bezpieczeństwa
informacji. Pracownicy IBM i pracownicy dostawcy raz w roku biorą udział w szkoleniach z zakresu
bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń. Również raz w roku personel uczestniczy w kursach
przypominających na temat celów pracy oraz przestrzegania obowiązujących w IBM zasad etyki biznesu,
poufności i bezpieczeństwa.

3.

Zobowiązanie dotyczące poziomu usług
IBM udostępnia przedstawioną poniżej Umowę dotyczącą Poziomu Usług („SLA”) w odniesieniu do
niniejszej Usługi Przetwarzania w Chmurze. Jednocześnie Klient uznaje, że Umowa dotycząca Poziomu
Usług nie stanowi gwarancji udzielonej Klientowi (rękojmia jest niniejszym również wyłączona).

3.1

Definicje
a.

„Uznanie z tytułu Dostępności” — zadośćuczynienie dokonywane przez IBM w związku z
potwierdzoną Reklamacją. Uznanie z tytułu Dostępności może mieć postać uznania lub upustu na
poczet przyszłej faktury z tytułu opłat za subskrypcję Usługi Przetwarzania w Chmurze.

b.

„Reklamacja” — roszczenie składane przez Klienta na ręce IBM zgodnie z niniejszą Umową
dotyczącą Poziomu Usług, które dotyczy niedotrzymania Poziomu Usług w określonym Miesiącu
Obowiązywania Umowy.

c.

„Miesiąc Obowiązywania Umowy” — pełny miesiąc w okresie obowiązywania, liczony od godziny
0:00 północnoamerykańskiego czasu wschodniego w pierwszym dniu miesiąca do godziny 23:59
północnoamerykańskiego czasu wschodniego w ostatnim dniu miesiąca.

d.

„Przestój” — okres, w którym przetwarzanie związane z Usługą Przetwarzania w Chmurze w
systemie produkcyjnym zostaje wstrzymane, a żaden z użytkowników Klienta nie może korzystać
ze wszystkich elementów Usługi, w odniesieniu do których ma odpowiednie uprawnienia. Za
Przestój nie uznaje się okresu, w którym Usługa Przetwarzania w Chmurze jest niedostępna z
powodu:
(1)

planowego lub zapowiadanego wyłączenia w celu konserwacji;

(2)

zdarzeń lub przyczyn niezależnych od IBM (np. katastrof naturalnych, wyłączenia dostępu do
Internetu, prac serwisowych w celu usunięcia awarii itp.);

(3)

problemów związanych z aplikacjami, urządzeniami lub danymi Klienta bądź osób trzecich;

(4)

nieprzestrzegania przez Klienta wymagań dotyczących konfiguracji systemu i obsługiwanych
platform służących do korzystania z Usługi;
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(5)

3.2

3.3

zastosowania się IBM do projektów, specyfikacji lub instrukcji dostarczonych do IBM przez
Klienta lub osobę trzecią w imieniu Klienta.

e.

„Zdarzenie” — okoliczność lub splot okoliczności, które powodują niedotrzymanie Poziomu Usług.

f.

„Poziom Usług” — określony poniżej standard, zgodnie z którym IBM mierzy poziom usług
świadczonych w ramach niniejszej Umowy dotyczącej Poziomu Usług.

Uznania z tytułu Dostępności
a.

Aby złożyć Reklamację, Klient musi zarejestrować w dziale wsparcia technicznego IBM zgłoszenie
problemu (zgodnie z definicją w paragrafie „Wsparcie techniczne” poniżej) o Poziomie Istotności 1
dotyczące każdego Zdarzenia w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu uzyskania
przez Klienta informacji o tym, że dane Zdarzenie wpłynęło na korzystanie przez Klienta z Usługi
Przetwarzania w Chmurze. Klient ma przy tym obowiązek podać wszelkie niezbędne informacje na
temat Zdarzenia oraz udzielić IBM należytej pomocy przy diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemu
będącego przyczyną takiego Zdarzenia.

b.

Klient musi złożyć Reklamację z wnioskiem o dokonanie Uznania z tytułu Dostępności nie później
niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od końca Miesiąca Obowiązywania Umowy, w którym pojawiła
się ta Reklamacja.

c.

Uznania z tytułu Dostępności są zależne od czasu trwania Przestojów mierzonego od daty i godziny
zgłoszonego pierwszego wystąpienia Przestoju. W przypadku każdej uzasadnionej Reklamacji IBM
naliczy najwyższe obowiązujące Uznanie z tytułu Dostępności na podstawie osiągniętego Poziomu
Usług w danym Miesiącu Obowiązywania Umowy, zgodnie z poniższą tabelą. Jednocześnie
zastrzega się, że IBM nie ma obowiązku dokonywania kilku Uznań z tytułu Dostępności w związku z
tym samym Zdarzeniem w tym samym Miesiącu Obowiązywania Umowy.

d.

Łączna wysokość Uznań z tytułu Dostępności przyznawanych za każdy Miesiąc Obowiązywania
Umowy nie może w żadnym razie przekroczyć 10% (dziesięciu procent) sumy równej 1/12 (jednej
dwunastej) rocznej opłaty za Usługę Przetwarzania w Chmurze uiszczanej przez Klienta na rzecz
IBM.

Poziomy Usług
Dostępność Usługi Przetwarzania w Chmurze w Miesiącu Obowiązywania Umowy
Dostępność w Miesiącu Obowiązywania Umowy

Uznanie z tytułu Dostępności
(procent miesięcznej opłaty za subskrypcję za
Miesiąc Obowiązywania Umowy, którego dotyczy
Reklamacja)

< 98%

2%

< 97%

5%

< 93%

10%

„Dostępność” wyrażona procentowo jest równa ilorazowi (a) łącznej liczby minut w danym Miesiącu
Obowiązywania Umowy pomniejszonej o (b) łączny czas trwania Przestojów w minutach w danym
Miesiącu Obowiązywania Umowy oraz (c) łącznej liczby minut w danym Miesiącu Obowiązywania
Umowy.
Przykład: łączny czas trwania Przestoju w Miesiącu Obowiązywania Umowy = 900 minut
43 200 minut w 30-dniowym Miesiącu Obowiązywania
Umowy
- 900 minut Przestoju
= 42 300 minut
_________________________________________

= 2% Uznanie z tytułu Osiągniętego Poziomu Usług na
poziomie 97,9% w Miesiącu Obowiązywania Umowy

43 200 minut w 30-dniowym Miesiącu Obowiązywania
Umowy

3.4

Inne informacje na temat niniejszej Umowy dotyczącej Poziomu Usług
Niniejsza Umowa dotycząca Poziomu Usług jest udostępniana wyłącznie Klientom IBM i nie ma
zastosowania wobec reklamacji zgłaszanych przez użytkowników, dostawców, uczestników lub
zatwierdzonych gości ze strony Klienta, którzy korzystają z Usług, ani też wobec jakichkolwiek

i126-6369-03 (12/2014)

Strona 8 z 27

dostarczanych przez IBM usług w wersji beta i usług świadczonych w okresie próbnym. Umowa
dotycząca Poziomu Usług ma zastosowanie tylko do Usług Przetwarzania w Chmurze wykorzystywanych
produkcyjnie, nie obejmuje natomiast środowisk nieprodukcyjnych, a w szczególności takich zastosowań,
jak testowanie, usuwanie skutków awarii, zapewnianie jakości i programowanie.

4.

Informacje o uprawnieniach i rozliczaniu

4.1

Miary wykorzystywane do ustalania wysokości opłat
Opłaty za udostępnioną Usługę Przetwarzania w Chmurze są ustalane na podstawie jednej z
następujących miar, określonej w Dokumencie Transakcyjnym:
a.

Jednostką miary, według której można korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze, jest Dostęp.
Dostęp oznacza prawo do używania Usługi Przetwarzania w Chmurze. Klient musi uzyskać
pojedyncze uprawnienie do Dostępu, aby móc korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze w
okresie pomiarowym wyszczególnionym w Dokumencie Zamówienia.

b.

Jednostką miary, według której można korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze, jest
Autoryzowany Użytkownik. Autoryzowany Użytkownik to unikalna osoba otrzymująca dostęp do
Usługi Przetwarzania w Chmurze. Klient musi uzyskać oddzielne, dedykowane uprawnienia dla
każdego Autoryzowanego Użytkownika, który uzyskuje dostęp do Usługi Przetwarzania w Chmurze
w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio (na przykład poprzez program multipleksujący,
urządzenie lub serwer aplikacji), przy użyciu dowolnych środków w okresie pomiarowym
wyszczególnionym w Dokumencie Zamówienia. Uprawnienia dla danego Autoryzowanego
Użytkownika są przypisane tylko temu Autoryzowanemu Użytkownikowi i nie mogą być
współużytkowane ani oddane innej osobie, z wyjątkiem sytuacji dokonania stałego przeniesienia
uprawnień Autoryzowanego Użytkownika na inną osobę.

c.

Jednostką miary, według której można korzystać z oferty Usług Przetwarzania w Chmurze, jest
Miliard Jednostek Przeliczeniowych Aktywów (Billion Asset Conversion Unit – BACU). Jednostka
Przeliczeniowa Aktywów (jednostka ACU) to niezależna od waluty miara wartości Aktywów
odnosząca się do oferty Usług Przetwarzania w Chmurze. Wartości Aktywów wyrażone w
konkretnej walucie muszą zostać przeliczone na jednostki ACU zgodnie z tabelą znajdującą się pod
adresemhttp://www.ibm.com/software/licensing/conversion_unit_table. Każda jednostka BACU
odpowiada jednemu miliardowi (10 do 9. potęgi) jednostek ACU. Klient musi uzyskać uprawnienia
BACU w liczbie wystarczającej do obsługi łącznej kwoty Aktywów przetwarzanych lub zarządzanych
przez Usługę Przetwarzania w Chmurze w okresie pomiarowym określonym w Dokumencie
Zamówienia.

d.

Jednostką miary, według której można korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze, jest
Połączenie. Połączenie to łącze lub powiązanie między bazą danych, aplikacją, serwerem lub
innym typem urządzenia a Usługą Przetwarzania w Chmurze. Klient musi uzyskać odpowiednie
uprawnienia umożliwiające obsługę łącznej liczby Połączeń w ramach Usługi Przetwarzania w
Chmurze w okresie pomiarowym określonym w Dokumencie Zamówienia.

e.

Jednostką miary, według której można korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze, jest
Dokument. Dokument definiuje się jako skończony wolumin danych otoczonych nagłówkiem i
rekordem końcowym, które wyznaczają jego początek i koniec. Klient musi uzyskać odpowiednie
uprawnienia umożliwiające obsługę łącznej liczby Dokumentów przetwarzanych przez Usługę
Przetwarzania w Chmurze w okresie pomiarowym określonym w Dokumencie Zamówienia.

f.

Jednostką miary, według której można korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze, jest
Zdarzenie. Zdarzenie oznacza unikalny raport wygenerowany w związku z przetworzeniem
wiadomości e-mail, listy wiadomości e-mail, kodu HTML, domeny lub adresu IP w ramach Usługi
Przetwarzania w Chmurze. Klient musi uzyskać odpowiednie uprawnienia umożliwiające obsługę
stosownej liczby Zdarzeń użytych w okresie pomiarowym określonym w Dokumencie Zamówienia.

g.

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

h.

Jednostką miary, według której można korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze, jest Grupa
Raportów. Grupa Raportów jest kolekcją danych lub raportów przeznaczonych do określonego celu,
zgodnie z definicją oferty Usług Przetwarzania w Chmurze. Klient musi uzyskać odpowiednie
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uprawnienia umożliwiające obsługę stosownej liczby Grup Raportów użytych w okresie
pomiarowym określonym w Dokumencie Zamówienia.

4.2

i.

Jednostką miary, według której można korzystać z Usługi Przetwarzania w Chmurze, jest Żądanie.
Żądanie definiuje się jako działanie klienta, upoważniające IBM do wyświadczenia usługi. W
zależności od usługi, Żądanie może mieć formę pisemnego wniosku lub zgłoszenia serwisowego
składanego za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub w sieci. Klient musi uzyskać
odpowiednie uprawnienia umożliwiające obsługę łącznej liczby Żądań przesłanych w ramach Usług
Przetwarzania w Chmurze w okresie pomiarowym określonym w Dokumencie Zamówienia.

j.

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

Opłaty i rozliczenia
Kwoty należne z tytułu Usługi Przetwarzania w Chmurze są określone w Dokumencie Zamówienia.

4.3

Opłaty wstępne
Opłaty wstępne (jeśli mają zastosowanie) zostaną określone w dostosowanym zakresie prac,
podlegającym warunkom odrębnej umowy między IBM a Klientem.

4.4

Opłaty za niepełne miesiące
Opłata za niepełny miesiąc jest naliczana Klientowi w sposób proporcjonalny według stawki dziennej.
Opłatę za niepełny miesiąc oblicza się na podstawie liczby dni pozostałych do końca niepełnego
miesiąca, począwszy od dnia powiadomienia przez IBM Klienta o udostępnieniu Usługi Przetwarzania w
Chmurze.

4.5

Opłaty za nadwyżki
Jeśli rzeczywiste wykorzystanie przez Klienta Usługi Przetwarzania w Chmurze w okresie pomiarowym
przekroczy uprawnienia określone w części PoE Dokumentu Zamówienia, Klientowi zostanie wystawiona,
zgodnie z postanowieniami Dokumentu Zamówienia, faktura z tytułu nadwyżki.

5.

Okres obowiązywania i możliwości odnowienia

5.1

Okres obowiązywania
Okres obowiązywania Usługi Przetwarzania w Chmurze rozpoczyna się z datą powiadomienia przez IBM
Klienta o udostępnieniu mu tej usługi zgodnie z Dokumentem Zamówienia. Dokładne daty rozpoczęcia i
zakończenia okresu obowiązywania zostaną potwierdzone w części PoE Dokumentu Zamówienia. Klient
może zwiększyć poziom wykorzystania Usługi Przetwarzania w Chmurze w okresie obowiązywania,
kontaktując się w tym celu z IBM lub Partnerem Handlowym IBM. W takim przypadku potwierdzimy
zwiększenie poziomu wykorzystania w Dokumencie Zamówienia.

5.2

Możliwości odnowienia okresu obowiązywania Usług Przetwarzania w Chmurze
W Dokumencie Zamówienia Klienta zostanie wskazane, czy Usługa Przetwarzania w Chmurze będzie
odnawiana z końcem okresu obowiązywania. Poniżej opisano dostępne opcje.

5.2.1

Automatyczne odnowienie
Jeśli w Dokumencie Zamówienia Klienta wskazano, że odnowienie następuje automatycznie, Klient może
zrezygnować z Usługi Przetwarzania w Chmurze przed końcem bieżącego okresu obowiązywania
poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia nie później niż na 90 (dziewięćdziesiąt) dni przed datą
wygaśnięcia okresu obowiązywania wskazaną w Dokumencie Zamówienia. Jeśli IBM ani Partner
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Handlowy Klienta nie otrzyma wypowiedzenia przed upływem terminu wygaśnięcia, wygasający okres
obowiązywania zostanie automatycznie przedłużony na kolejny rok lub inny okres równy pierwotnemu
okresowi obowiązywania określonemu w dokumencie PoE.
5.2.2

Rozliczanie ciągłe
Jeśli w Dokumencie Zamówienia wskazano, że w przypadku Klienta obowiązuje ciągły tryb rozliczania, to
Klient zachowa dostęp do Usługi Przetwarzania w Chmurze po zakończeniu okresu obowiązywania, a
korzystanie z niej będzie rozliczane w sposób ciągły. Aby zakończyć korzystanie z Usługi Przetwarzania
w Chmurze i proces rozliczania ciągłego, Klient będzie musiał przedstawić IBM lub swojemu Partnerowi
Handlowemu IBM pismo z wnioskiem o anulowanie Usługi Przetwarzania w Chmurze z wyprzedzeniem
90 (dziewięćdziesięciu) dni. Po anulowaniu dostępu Klienta do usługi Klient otrzyma fakturę z tytułu
wszelkich nierozliczonych opłat za dostęp w miesiącu, w którym weszło w życie anulowanie.

5.2.3

Wymagane odnowienie
Jeśli w Dokumencie Zamówienia wskazano, że w przypadku Klienta obowiązuje typ odnowienia
„rozwiązanie”, to w momencie zakończenia okresu obowiązywania świadczenie Usługi Przetwarzania w
Chmurze zostanie zakończone, a Klient utraci do niej dostęp. Aby móc nadal korzystać z Usługi
Przetwarzania w Chmurze po upływie terminu zakończenia, Klient będzie musiał złożyć u przedstawiciela
handlowego lub Partnera Handlowego IBM zamówienie na zakup nowego okresu subskrypcji.

6.

Wsparcie Techniczne
W okresie subskrypcji dostępne jest wsparcie techniczne do Usługi Przetwarzania w Chmurze za
pośrednictwem Portalu Osiągnięć Klienta: https://support.ibmcloud.com.
W poniższej tabeli zostały opisane poziomy istotności, docelowe czasy reakcji i godziny dostępności
serwisu:
Poziom
istotności

7.

Definicja poziomu istotności

Docelowe czasy
reakcji

Zakres czasu reakcji

W ciągu 1 godziny

24x7

1

Krytyczne zakłócenie działalności / uniemożliwienie
świadczenia usług:
Newralgiczne funkcje biznesowe nie działają lub
nastąpiła awaria newralgicznego interfejsu. Zwykle
dotyczy to środowiska produkcyjnego i uniemożliwia
dostęp do usług, co powoduje krytyczne zakłócenia w
działalności gospodarczej. Sytuacja taka wymaga
natychmiastowego rozwiązania.

2

Istotne zakłócenie działalności:
Korzystanie z funkcji usługowych lub działanie usług
zostało poważnie ograniczone lub istnieje ryzyko
niedotrzymania ważnych terminów.

W 2 godziny robocze

W godzinach pracy
od poniedziałku do
piątku

3

Niewielkie utrudnienie działalności:
Usługi lub funkcje mogą być używane, a problem nie
powoduje krytycznego zakłócenia działalności.

W 4 godziny robocze

W godzinach pracy
od poniedziałku do
piątku

4

Minimalne utrudnienie działalności:
Zapytanie lub zamówienie nietechniczne

W 1 dzień roboczy

W godzinach pracy
od poniedziałku do
piątku

Zgodność z programem Safe Harbor
IBM nie potwierdził zgodności niniejszej oferty Usługi Przetwarzania w Chmurze z założeniami programu
Safe Harbor Stany Zjednoczone–Unia Europejska i Stany Zjednoczone–Szwajcaria.

8.

Oprogramowanie Pomocnicze
Niniejsza oferta Usług Przetwarzania w Chmurze może zawierać oprogramowanie pomocnicze. Klient ma
prawo do korzystania z oprogramowania pomocniczego tylko w powiązaniu z Usługą Przetwarzania w
Chmurze, w okresie jej obowiązywania. Jeśli oprogramowanie pomocnicze zawiera kod przykładowy,
Klientowi przysługuje dodatkowe prawo do tworzenia na jego podstawie prac pochodnych i używania ich
zgodnie z niniejszym zezwoleniem. Jako komponent Usługi Przetwarzania w Chmurze, oprogramowanie
pomocnicze podlega ewentualnej Umowie dotyczącej Poziomu Usług oraz warunkom odpowiednich
umów licencyjnych i/lub niniejszego paragrafu. W przypadku wystąpienia sprzeczności między umową
licencyjną dołączoną do oprogramowania pomocniczego a warunkami przedstawionymi w niniejszym
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dokumencie, warunki niniejszego dokumentu zastępują warunki umowy licencyjnej na oprogramowanie
pomocnicze w zakresie, którego ta sprzeczność dotyczy.

9.

Informacje dodatkowe

9.1

Miejsce osiągania korzyści pochodnych
Podatki, o ile mają zastosowanie, są oparte na miejscu lub miejscach, które Klient określi jako miejsca
osiągania korzyści z Usług Przetwarzania w Chmurze. IBM będzie stosować podatki na podstawie adresu
działalności, który Klient poda podczas zamawiania Usługi Przetwarzania w Chmurze jako główne
miejsce osiągania korzyści, chyba że Klient dostarczy IBM dodatkowe informacje. Klient odpowiada za
aktualizowanie tych informacji i informowanie IBM o każdej ich zmianie.

9.2

Zakaz przetwarzania informacji zdrowotnych
Niniejsza Usługa Przetwarzania w Chmurze nie została zaprojektowana z myślą o zachowaniu zgodności
z amerykańską ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (ustawą
HIPAA) i nie może być używana do przesyłania ani przechowywania danych osobowych stanowiących
informacje zdrowotne.

9.3

Informacje cookie
Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że IBM w ramach normalnej obsługi i wsparcia Usługi
Przetwarzania w Chmurze może gromadzić dane osobowe Klienta, jego pracowników i wykonawców,
dotyczące używania Usługi Przetwarzania w Chmurze, poprzez śledzenie i za pomocą innych technologii.
IBM gromadzi informacje i dane statystyczne dotyczące używania i efektywności Usługi Przetwarzania w
Chmurze, aby zapewnić użytkownikom lepszą obsługę i/lub dostosować usługę do ich wymagań. Klient
potwierdza, że uzyskał lub uzyska zgodę, aby zezwolić IBM na przetwarzanie zgromadzonych danych
osobowych w wyżej określonym celu w firmie IBM, innych spółkach IBM i firmach ich podwykonawców w
każdym miejscu, w którym prowadzą działalność, zgodnie z obowiązującym prawem. IBM na żądanie
umożliwi pracownikom i wykonawcom Klienta dostęp do tych informacji kontaktowych oraz ich
aktualizację, korygowanie i usuwanie.

9.4

Elementy dodatkowe
a.

Opis usług integracji, konfiguracji i obsługi Klienta
Algo Risk Service on Cloud jest usługą zarządzaną, w przypadku której dla każdego Klienta
tworzona jest niestandardowa instancja. IBM zrealizuje przedsięwzięcie usługowe dotyczące
implementacji dedykowanej instancji Klienta w ramach uzgodnionego przez obie strony Zakresu
Prac opartego na odrębnej umowie o usługi.

b.

Warunki określone przez dostawców IBM
Oferta Usług Przetwarzania w Chmurze jest częściowo zależna od materiałów dostarczanych przez
innych dostawców. Podmioty te zobowiązują IBM do przekazania Klientowi warunków określonych
w postanowieniach Dodatku C, na które Klient wyraża zgodę.
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Opis Usługi
Dodatek A
Niniejszy dokument stanowi Dodatek A do Opisu Usługi. Obowiązuje on tylko w zakresie, w jakim Klient
subskrybował opcję przetwarzania danych osób trzecich z odniesieniem do jednego z Dostawców Danych
wymienionych poniżej. W przypadku wystąpienia sprzeczności między Umową, Opisem Usługi i Dokumentem
Zamówienia a niniejszym Dodatkiem A, warunki niniejszego Dodatku A mają znaczenie rozstrzygające w zakresie
wystąpienia takiej sprzeczności.

1.

2.

Dostawcy Danych
a.

IBM zobowiązuje się w imieniu Klienta uzyskiwać bezpośrednio od określonych dostawców danych
będących osobami trzecimi (nazywanych dalej „Dostawcami Danych”) dane udostępniane przez
takich dostawców oraz zarządzać tymi danymi (nazywanymi dalej „Danymi Dostawcy”) zgodnie z
wymaganiami Klienta w ramach Usługi Przetwarzania w Chmurze, z zastrzeżeniem warunków
Umowy, Opisu Usługi, Dokumentu Zamówienia i niniejszego Dodatku A.

b.

Klient potwierdza, że musi mieć zawartą umowę bezpośrednio z każdym takim Dostawcą Danych
(„Umowa Klienta z Dostawcą Danych”). Klient potwierdza, że warunki używania zawarte w Umowie
Klienta z Dostawcą Danych oraz w niniejszym Dodatku A mogą być bardziej restrykcyjne niż
warunki Umowy, Opisu Usługi oraz Dokumentu Zamówienia. Klient potwierdza także, że bardziej
restrykcyjne warunki używania określają zasady używania Danych Dostawcy przez Klienta, a w
szczególności jakichkolwiek danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających
Dane Dostawcy lub powstałych na ich podstawie. W przypadku zakończenia lub wygaśnięcia z
dowolnych przyczyn Umowy Klienta z Dostawcą Danych Klienta zobowiązanie IBM do
przetwarzania Danych Dostawcy automatycznie wygasa bez wcześniejszego powiadomienia.

Opłaty
W celu uwzględnienia wzrostu opłat za Dane Dostawcy wprowadzonego przez Dostawcę Danych IBM
może w dowolnym momencie zwiększyć część opłat z tytułu oferty Usług Przetwarzania w Chmurze
związanych z przetwarzaniem Danych Dostawcy w imieniu Klienta. Klient przyjmuje odpowiedzialność
wynikającą z tego tytułu i zobowiązuje się uiścić takie zwiększone opłaty.

3.

Zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami
Klient zgadza się zabezpieczać i chronić IBM oraz jego licencjodawców będących osobami trzecimi, a
także ich odpowiednie Przedsiębiorstwa Afiliowane, jak również ich odpowiednich dyrektorów, członków
zarządu, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, zobowiązaniami,
kosztami i wydatkami, w tym poniesionymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikającymi w
jakikolwiek sposób z: (i) użycia przez Klienta lub dowolną osobę trzecią jakichkolwiek Danych Dostawcy
albo niemożności użycia takich danych, a w szczególności jakichkolwiek danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy lub utworzonych na podstawie Danych
Dostawcy, jakichkolwiek znaków towarowych Dostawcy Danych, a także wszelkich decyzji i porad
wynikających z takiego użycia; lub (ii) jakiegokolwiek naruszenia przez Klienta dowolnych postanowień
zawartych w niniejszym Dodatku A lub Umowie Klienta z Dostawcą danych lub jakiejkolwiek innej umowie
zawartej przez Klienta z Dostawcą Danych; lub (iii) jakiegokolwiek naruszenia przez IBM umowy o
agencie przetwarzającym zawartej przez IBM z Dostawcą Danych („Umowa IBM o Agencie
Przetwarzającym”) w zakresie, w jakim wynika ono z naruszenia przez Klienta warunków niniejszego
Dodatku A lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej przez Klienta z Dostawcą Danych, a w szczególności
Umowy Klienta z Dostawcą Danych, lub jest związane z takim naruszeniem; lub (iv) użycia przez IBM
Danych Dostawcy w imieniu Klienta, pod warunkiem że IBM nie naruszył Umowy IBM o Agencie
Przetwarzającym zawartej z takim Dostawcą Danych; lub (v) używania lub rozpowszechniania
jakichkolwiek Danych Dostawcy, w szczególności danych wyjściowych pochodzących z Usługi
Przetwarzania w Chmurze, zawierających Dane Dostawcy lub utworzonych na ich podstawie przez
Klienta po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy Klienta z Dostawcą Danych; lub (vi) wszelkich
relacji między Klientem a IBM lub Przedsiębiorstwem Afiliowanym IBM, które nie dotyczą Danych
Dostawcy, w zakresie, w jakim IBM jest zobowiązany do zabezpieczenia i ochrony odpowiedniego
Dostawcy Danych w odniesieniu do takich relacji.
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4.

Zastrzeżenia
a.

Klient potwierdza, że IBM przetwarza Dane Dostawcy na użytek Klienta, a IBM ani jego
licencjodawcy będący osobami trzecimi i ich odpowiednie Przedsiębiorstwa Afiliowane nie będą
ponosić żadnej odpowiedzialności, warunkowej lub innej, z tytułu jakichkolwiek opóźnień,
niedokładności, błędów lub pominięć w Danych Dostawcy, a także jakości, dostępności lub użycia
Danych Dostawcy lub jakichkolwiek obrażeń cielesnych lub szkód, w tym szkód, których nie można
było przewidzieć przy zawieraniu umowy, lub innych szkód wynikających z użycia tych danych lub
nimi spowodowanych, albo w związku z niniejszym Dodatkiem A, z jakiejkolwiek przyczyny bez
względu na to, czy wynikają z niedbalstwa IBM. Przetwarzanie Danych Dostawcy przez IBM zależy
od danych i komunikacji każdego Dostawcy Danych oraz wielu innych osób trzecich i może
podlegać przerwom w pracy. IBM nie udziela żadnych gwarancji dotyczących otrzymania i
przetworzenia przez IBM Danych Dostawcy bez przerw w pracy (w tym także wyłącza rękojmię) i
nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w przypadku wystąpienia takiej przerwy w
pracy. DANE DOSTAWCY (A W SZCZEGÓLNOŚCI DANE WYJŚCIOWE USŁUGI
PRZETWARZANIA W CHMURZE ZAWIERAJĄCE DANE DOSTAWCY LUB POWSTAŁE NA ICH
PODSTAWIE) SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY KLIENTA I UDOSTĘPNIANE KLIENTOWI W
STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS IS”). IBM, JEGO LICENCJODAWCY BĘDĄCY OSOBAMI
TRZECIMI ORAZ WSZELKIE INNE OSOBY TRZECIE BIORĄCE UDZIAŁ W TWORZENIU LUB
KOMPILOWANIU DANYCH DOSTAWCY LUB ZWIĄZANE Z TWORZENIEM LUB
KOMPILOWANIEM DANYCH DOSTAWCY, A TAKŻE JEGO ORAZ ICH ODPOWIEDNIE
PRZEDSIĘBIORSTWA AFILIOWANE, NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI
(WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH), W TYM TAKŻE WYŁĄCZAJĄ RĘKOJMIĘ, ODNOŚNIE
DO DANYCH DOSTAWCY (LUB UŻYCIA TYCH DANYCH ALBO WYNIKÓW, KTÓRE MOŻNA
UZYSKAĆ W WYNIKU UŻYCIA TYCH DANYCH, ALBO WSZELKICH DECYZJI LUB PORAD
WYNIKAJĄCYCH Z TAKIEGO UŻYCIA). IBM, JEGO LICENCJODAWCY BĘDĄCY OSOBAMI
TRZECIMI ORAZ WSZELKIE INNE OSOBY TRZECIE BIORĄCE UDZIAŁ W TWORZENIU LUB
KOMPILOWANIU DANYCH DOSTAWCY LUB ZWIĄZANE Z TWORZENIEM LUB
KOMPILOWANIEM DANYCH DOSTAWCY WYRAŹNIE WYKLUCZAJĄ WSZELKIE
DOMNIEMANE GWARANCJE (W TYM TAKŻE WYŁĄCZAJĄ RĘKOJMIĘ), A W
SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJE PRAWA WŁASNOŚCI, AUTENTYCZNOŚCI, KOLEJNOŚCI,
DOKŁADNOŚCI, POPRAWNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, DZIAŁANIA, NIEZAWODNOŚCI,
TERMINOWOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA.

b.

KLIENT PRZYJMUJE CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKIMKOLWIEK UŻYCIEM PRZEZ
KLIENTA DANYCH DOSTAWCY, ZEZWOLENIEM PRZEZ KLIENTA NA UŻYCIE DANYCH
DOSTAWCY LUB REZULTATAMI UŻYCIA DANYCH DOSTAWCY (A W SZCZEGÓLNOŚCI
DANYCH WYJŚCIOWYCH USŁUGI PRZETWARZANIA W CHMURZE ZAWIERAJĄCYCH DANE
DOSTAWCY LUB POWSTAŁE NA ICH PODSTAWIE ALBO POWODUJĄCE INNE REZULTATY
ICH UŻYCIA LUB DZIAŁANIA). BEZ WZGLĘDU NA STANOWIĄCE INACZEJ WARUNKI UMOWY,
OPISU USŁUG, DOKUMENTU ZAMÓWIENIA LUB NINIEJSZEGO DODATKU A, IBM,
PRZEDSIĘBIORSTWA AFILIOWANE IBM ANI OSOBY TRZECIE BĘDĄCE ICH
LICENCJODAWCAMI ORAZ OSOBY TRZECIE ZAANGAŻOWANE W WYTWORZENIE LUB
KOMPILOWANIE DANYCH DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ ANI ŻADNEJ INNEJ (A W
SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z
TYTUŁU ZANIEDBAŃ) WOBEC KLIENTA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA
WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ
MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB OBROTÓW,
UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ LUB SZKODĘ DLA REPUTACJI (GOODWILL), UTRATĘ
SPOSOBNOŚCI HANDLOWYCH LUB STRATY WYNIKAJĄCE Z NIEWYKORZYSTANIA
PONIESIONYCH NAKŁADÓW, INNE STRATY EKONOMICZNE, A TAKŻE WSZELKIE INNE
SZKODY SZCZEGÓLNE, MORALNE, UBOCZNE LUB SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO
PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMÓW, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, WARUNKÓW
UŻYWANIA LUB DODATKU A W ODNIESIENIU DO DANYCH DOSTAWCY, DOTYCZĄCE
DANYCH DOSTAWCY, ICH UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA PRZEZ KLIENTA,
REZULTATÓW UŻYCIA DANYCH DOSTAWCY, WSZELKICH OPÓŹNIEŃ, BŁĘDÓW I
ZAKŁÓCEŃ W DOSTARCZANIU DANYCH DOSTAWCY LUB NIEDOSTARCZENIA DANYCH
PRZEZ DOSTAWCĘ DO IBM, ALBO WYWIĄZANIA SIĘ LUB NIEWYWIĄZANIA SIĘ PRZEZ IBM Z
POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO DODATKU A, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ POZWU, NAWET
JEŚLI IBM, PRZEDSIĘBIORSTWA AFILIOWANE IBM, OSOBY TRZECIE BĘDĄCE ICH
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LICENCJODAWCAMI ALBO OSOBY TRZECIE ZAANGAŻOWANE W WYTWORZENIE LUB
KOMPILOWANIE DANYCH DOSTAWCY ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI
ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD LUB MOGŁY JE PRZEWIDZIEĆ W INNY SPOSÓB.

5.

Zaświadczenie
Na żądanie IBM Klient dostarczy raz na rok zaświadczenie podpisane przez jednego z upoważnionych
członków zarządu Klienta stwierdzające, że Klient przestrzega zobowiązań i ograniczeń określonych w
niniejszym Dodatku A.

6.

Warunki Używania dla konkretnych Dostawców Danych
Poniższe warunki używania mają zastosowanie tylko w zakresie, w jakim IBM przetwarza dla Klienta
Dane Dostawców pochodzące od Dostawców Danych określonych poniżej. W celu uniknięcia wątpliwości
ustala się, że jeśli Klient nie subskrybował żadnej z opcji przetwarzania danych, które odwołują się do
Dostawcy Danych wymienionego poniżej, to wówczas warunki te nie mają zastosowania do Klienta.

6.1

Bloomberg
Zgodnie z Umową IBM o Agencie Przetwarzającym z firmą Bloomberg wszelki dostęp do Danych
Dostawcy Bloomberg oraz wszelkie użycie tych danych (w szczególności jakichkolwiek danych
wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy Bloomberg lub powstałych
na ich podstawie) podlega następującym warunkom:
a.

Klient oświadcza, że:
(1)

Klient ma aktualną i ważną Umowę Licencyjną z firmą Bloomberg na Masowe Przesyłanie
Danych lub Umowę Licencyjną z firmą Bloomberg na Dane dotyczące Papieru Wartościowego
(„Umowę z firmą Bloomberg”) na odpowiednim poziomie subskrypcji, a wszystkie opłaty
licencyjne i inne należne płatności wynikające z tej subskrypcji zostały uiszczone; oraz

(2)

Klient zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zobowiązań i ograniczeń określonych w
Umowie z firmą Bloomberg w odniesieniu do Danych Dostawcy Bloomberg, a w szczególności
wszelkich danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane
Dostawcy Bloomberg lub powstałych na ich podstawie.

b.

Klient potwierdza, że Dane Dostawcy Bloomberg stanowią cenną własność intelektualną oraz
tajemnicę handlową firmy Bloomberg L.P. i innych podmiotów. Z wyjątkiem postanowień niniejszego
Dodatku A stanowiących wyraźnie inaczej postanowienia niniejszego Dodatku A nie mogą być
interpretowane jako udzielające jakichkolwiek praw na zasadzie licencji lub innej do jakichkolwiek
informacji poufnych firmy Bloomberg, znaków towarowych, patentów, praw autorskich, znaków
usług, masek układu scalonego, a także innych praw własności intelektualnej firmy Bloomberg.
Klient uszanuje i spełni w uzasadnionym zakresie wszelkie żądania IBM lub firmy Bloomberg albo
jej dostawców dotyczące ochrony praw IBM i firmy Bloomberg oraz innych podmiotów umownych
oraz wynikających z prawa ustawowego lub zwyczajowego i związanych z Danymi Dostawcy
Bloomberg. Klient będzie traktował Dane Dostawcy Bloomberg jako informacje poufne firmy
Bloomberg.

c.

Firma Bloomberg może w dowolnym momencie i całkowicie według własnego uznania
zmodyfikować, poprawić lub w jakikolwiek sposób zmienić dowolny element Danych Dostawcy
Bloomberg albo odwołać prawo Klienta do otrzymywania i/lub używania jakichkolwiek Danych
Dostawcy Bloomberg.

d.

Jakakolwiek redystrybucja przez Klienta Danych Dostawcy Bloomberg (a w szczególności danych
wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy Bloomberg lub
powstałych na ich podstawie) jest zabroniona, o ile Umowa Klienta z firmą Bloomberg nie zawiera
wyraźnej zgody na taką redystrybucję.

e.

Klient nie będzie mógł wszczynać działań prawnych wynikających z Danych Dostawcy Bloomberg
lub dotyczących tych danych w jakiejkolwiek formie po upływie dwóch lat od zaistnienia podstawy
roszczeniowej.
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6.2

FTSE
Zgodnie z Umową IBM o Agencie Przetwarzającym z firmą FTSE wszelki dostęp do Danych Dostawcy
FTSE oraz wszelkie użycie tych danych (w szczególności jakichkolwiek danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy FTSE lub powstałych na ich podstawie)
podlega następującym warunkom:
a.

Klient oświadcza, że:
(1)

Klient ma aktualną, obowiązującą i ważną oddzielną umowę o usługach dotyczących danych z
firmą FTSE („Umowa z firmą FTSE”), która obejmuje w szczególności licencję Klienta na
udzielanie dalszych licencji jego autoryzowanym użytkownikom na otrzymywanie,
przechowywanie i używanie danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze
zawierających Dane Dostawcy FTSE lub powstałych na ich podstawie w miejscu, z którego
można uzyskiwać dostęp do Usługi Przetwarzania w Chmurze („Miejsce”);

(2)

Klient ma licencję na używanie i otrzymywanie Danych Dostawcy FTSE w Miejscu zgodnie z
warunkami Umowy Klienta z firmą FTSE; i

(3)

Klient zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zobowiązań i ograniczeń określonych w
Umowie z firmą FTSE w odniesieniu do Danych Dostawcy FTSE, a w szczególności wszelkich
danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy FTSE
lub powstałych na ich podstawie.

b.

Klient niezwłocznie powiadomi IBM na piśmie w przypadku zakończenia lub wygaśnięcia z
dowolnych przyczyn Umowy Klienta z firmą FTSE.

c.

Klient oświadcza, że:
(1)

Klient może używać Danych Dostawcy FTSE (a w szczególności danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy FTSE lub powstałych na ich
podstawie) tylko na potrzeby własnych wewnętrznych celów biznesowych Klienta;

(2)

Klient nie może dystrybuować Danych Dostawcy FTSE (a w szczególności danych
wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy FTSE lub
powstałych na ich podstawie) do żadnych innych podmiotów, o ile Umowa Klienta z firmą
FTSE nie zawiera wyraźnej zgody na taką dystrybucję. W przypadku dystrybucji lub podjęcia
próby dystrybucji przez Klienta jakichkolwiek Danych Dostawcy FTSE w sprzeczności z
niniejszym akapitem lub jakiegokolwiek innego naruszenia przez Klienta, we wszelkich
istotnych aspektach, jakichkolwiek innych warunków określonych w niniejszym Dodatku A
prawo Klienta do używania Danych Dostawcy FTSE (a w szczególności danych wyjściowych
Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy FTSE lub powstałych na ich
podstawie) i zobowiązanie IBM do przetwarzania Danych Dostawcy FTSE w imieniu Klienta
na mocy niniejszego Dodatku A zostanie automatycznie zakończone bez wcześniejszego
powiadomienia;

(3)

Klient nie może używać Danych Dostawcy FTSE (a w szczególności danych wyjściowych
Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy FTSE lub powstałych na ich
podstawie) w imieniu innego podmiotu lub na korzyść innego podmiotu;

(4)

Firma FTSE i/lub jacykolwiek inni odpowiedni dostawcy informacji będący osobami trzecimi są
właścicielami praw własności intelektualnej dotyczących Danych Dostawcy FTSE, a Dane
Dostawcy FTSE są udostępniane zgodnie z warunkami niniejszego Dodatku A;

(5)

Klient nie może usuwać jakichkolwiek informacji dotyczących praw autorskich ani innych praw
własności znajdujących się w Danych Dostawcy FTSE (a w szczególności danych
wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy FTSE lub
powstałych na ich podstawie);

(6)

Klient nie może używać ani wykorzystywać Danych Dostawcy FTSE na potrzeby tworzenia
(na własne potrzeby lub w imieniu jakichkolwiek innych osób trzecich) jakichkolwiek
produktów lub usług finansowych, których:
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(a)

celem jest uzyskanie działania identycznego z działaniem jakichkolwiek Danych
Dostawcy FTSE (w tym jakichkolwiek części danych tworzących Indeks lub Wartość
Indeksu); lub

(b)

kapitał i/lub wartość dochodu jest związana z jakimkolwiek elementem Danych
Dostawcy FTSE (w tym jakichkolwiek części danych tworzących Indeks lub Wartość
Indeksu);
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(7)

Klient nie może używać Danych Dostawcy FTSE (a w szczególności danych wyjściowych
Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy FTSE lub powstałych na ich
podstawie) w sposób lub w jakimkolwiek celu, który wymagałby oddzielnej licencji od firmy
FTSE lub dostawcy informacji będącego osobą trzecią;

(8)

Firma FTSE może w dowolnym momencie i całkowicie według własnego uznania zawiesić
dostarczanie Danych Dostawcy FTSE lub zmodyfikować, poprawić bądź w jakikolwiek sposób
zmienić dowolny element Danych Dostawcy FTSE albo wycofać ten element;

(9)

Oferta Usług Przetwarzania w Chmurze nie jest w żaden sposób sponsorowana, promowana,
sprzedawana ani propagowana przez FTSE lub Euronext N.V. („Euronext”), London Stock
Exchange Plc („Giełda”) ani The Financial Times Limited („FT”) (zwanymi razem
„Licencjodawcami”), a żaden z Licencjodawców nie udziela żadnych gwarancji (w tym także
rękojmi) ani zapewnień, wyraźnych lub domniemanych, dotyczących rezultatów, które można
uzyskać po użyciu indeksu FTSE Global All - Cap Service Index and Constituent Service,
FTSE UK All - Share Constituent Service i/lub FTSE Eurofirst Constituent Service (80, 100,
300) („Indeks”) i/lub ani wartości tego Indeksu konkretnego dnia o konkretnej godzinie lub o
innej porze. Indeks jest sporządzany i obliczany przez FTSE. Żaden z Licencjodawców nie
będzie ponosił odpowiedzialności (na skutek niedbalstwa lub z innej przyczyny) wobec
jakiejkolwiek osoby za jakikolwiek błąd w Indeksie i nie będzie w jakikolwiek sposób
zobowiązany do informowania jakiejkolwiek osoby o błędzie w Indeksie; i

(10) „FTSE®”, „FT-SE®”, „Footsie®”, „FTSE4Good®” i „techMARK®” są znakami towarowymi
Giełdy i FT, które są używane przez firmę FTSE na warunkach licencji. „FTSEurofirst®” są
znakami towarowymi zarówno FTSE, jak i Euronext. „All-World®”, „All-Share®” i „All-Small®”
są znakami towarowymi FTSE.
d.

O ile Umowa Klienta z firmą FTSE nie zawiera wyraźnej zgody, Klient nie może:
(1)

w żaden sposób kopiować, sprzedawać, dystrybuować przysyłać ani duplikować Danych
Dostawcy FTSE (a w szczególności danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze
zawierających Dane Dostawcy FTSE lub powstałych na ich podstawie) ani jakiejkolwiek
części tych danych, w jakiejkolwiek postaci i za pomocą jakichkolwiek środków, na potrzeby
jakichkolwiek osób trzecich lub dowolnej osobie w organizacji Klienta, której nie udzielono
wyraźnej licencji w ramach Umowy Klienta z firmą FTSE, ani udzielać licencji na te dane
jakimkolwiek osobom trzecim lub dowolnej osobie w organizacji Klienta, której nie udzielono
wyraźnej licencji w ramach Umowy Klienta z firmą FTSE;

(2)

wyliczać Danych Dostawcy FTSE (a w szczególności danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy FTSE lub powstałych na ich
podstawie) ani dokonywać operacji związanych z ponownym obliczaniem tych danych, ich
łączeniem z innymi danymi ani z ich modyfikowaniem w jakikolwiek inny sposób ani/lub
dystrybuować takich wyliczonych, ponownie obliczonych, połączonych lub zmodyfikowanych
Danych Dostawcy FTSE na rzecz jakichkolwiek osób trzecich;

(3)

udostępniać Danych Dostawcy FTSE (a w szczególności danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy FTSE lub powstałych na ich
podstawie) w jakimkolwiek serwisie WWW lub w aplikacji ani upubliczniać za pośrednictwem
Internetu;

(4)

używać Danych Dostawcy FTSE (a w szczególności danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy FTSE lub powstałych na ich
podstawie) w celach niezgodnych z prawem lub niedozwolonych w jakiejkolwiek jurysdykcji;

(5)

używać Danych Dostawcy FTSE (a w szczególności danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy FTSE lub powstałych na ich
podstawie) na potrzeby umów o świadczenie usług związanych z różnicą, zakładami
dotyczącymi spreadu lub w jakikolwiek inny sposób związanych z zakładami lub grami albo w
związku ze świadczeniem takich usług; ani

(6)

wyodrębniać, powielać, redystrybuować, ponownie wykorzystywać ani przysyłać jakichkolwiek
Danych Dostawcy FTSE będących częścią danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w
Chmurze.
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6.3

MARKIT
Zgodnie z Umową IBM o Agencie Przetwarzającym z firmą Markit wszelki dostęp do Danych Dostawcy
Markit oraz wszelkie użycie tych danych (w szczególności jakichkolwiek danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy Markit lub powstałych na ich podstawie)
podlega następującym warunkom:
a.

Klient oświadcza, że:
(1)

Klient zawarł i ma aktualną i ważną umowę bezpośrednio z firmą Markit, dotyczącą
udostępniania przez firmę Markit Danych Dostawcy Markit („Umowa z firmą Markit”);

(2)

Klient przekazał firmie Markit pisemną prośbę o upoważnienie IBM do używania, a Klienta do
uzyskiwania dostępu do Danych Dostawcy Markit w ramach Usługi Przetwarzania w
Chmurze. Firma Markit przekazała pisemną zgodę na prośbę Klienta dotyczącą uzyskiwania
dostępu do wszelkich Danych Dostawcy Markit i ich używania oraz przetwarzania przez IBM,
o którym mowa w niniejszym Dodatku A. Firma Markit przydzieliła Klientowi numer klienta w
związku uzyskiwaniem odstępu do danych, ich używaniem i przetwarzaniem, który
potwierdza, że Klient jest wspólnym klientem Markit i IBM;

(3)

Klient zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zobowiązań i ograniczeń określonych w
Umowie z firmą Markit w odniesieniu do Danych Dostawcy Markit, a w szczególności
wszelkich danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane
Dostawcy Markit lub powstałych na ich podstawie;

(4)

Klient niezwłocznie powiadomi IBM w przypadku zmniejszenia przez Klienta ilości Danych
Dostawcy Markit w ramach Umowy Klienta z firmą Markit lub gdy przestanie być wspólnym
klientem na ramach Umowy Klienta z firmą Markit; oraz

(5)

Klient niezwłocznie powiadomi IBM na piśmie o jakimkolwiek dostępie bez uprawnień do
Danych Dostawcy Markit lub niewłaściwym użytkowaniu tych danych, podając w
uzasadnionym zakresie szczegółowe informacje dotyczące naruszenia bezpieczeństwa oraz
środków podjętych przez Klienta, które mają na celu naprawienie takiego naruszenia.

b.

Klient potwierdza, że firma Markit Group Limited jest źródłem oraz wyłącznym właścicielem Danych
Dostawcy Markit oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługi i praw autorskich związanych z
tymi danymi. Klient potwierdza, że Dane Dostawcy Markit stanowią cenną własność intelektualną
oraz tajemnicę handlową firmy Markit. Klient uszanuje i spełni w uzasadnionym zakresie wszelkie
żądania IBM lub firmy Markit albo jej dostawców dotyczące ochrony praw umownych oraz
wynikających z prawa ustawowego lub zwyczajowego i związanych z Danymi Dostawcy Markit
firmy Markit. Klient będzie traktował Dane Dostawcy Markit jako informacje prawnie zastrzeżone i
poufne firmy Markit.

c.

Firma Markit może w dowolnym momencie i całkowicie według własnego uznania zmodyfikować,
poprawić lub w jakikolwiek sposób zmienić dowolny element Danych Dostawcy Markit albo odwołać
prawo Klienta do otrzymywania i/lub używania jakichkolwiek Danych Dostawcy Markit.

d.

O ile Umowa Klienta z firmą Markit nie zawiera wyraźnej zgody, Klient nie może: (i) wyliczać
Danych Dostawcy Markit ani uzyskiwać do nich dostępu za pośrednictwem danych wyjściowych
Usługi Przetwarzania w Chmurze (z wyjątkiem doraźnych, nieistotnych i niesystematycznych części
Danych Dostawcy Markit związanych z badaniami, raportami, prezentacjami i innymi materiałami,
które IBM może dystrybuować do Klienta); ani (ii) redystrybuować czy sprzedawać Danych
Dostawcy Markit (a w szczególności danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze
zawierających Dane Dostawcy Markit lub powstałych na ich podstawie) oraz udzielać licencji na te
dane.

e.

Klient potwierdza, że firma Markit oraz każdy jej dostawca informacji będący osobą trzecią będzie
beneficjentem zewnętrznym niniejszego paragrafu, a także wszelkich innych zastrzeżeń zawartych
w niniejszym Dodatku A lub w wyniku udostępniania Danych Dostawcy Markit i będzie mogła
wykonać to prawo.

f.

BEZ WPŁYWU NA POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM DODATKU A IBM,
JEGO DOSTAWCY INFORMACJI BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI LUB ICH ODPOWIEDNIE
PRZEDSIĘBIORSTWA AFILIOWANE NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNE
WOBEC KLIENTA ZA (A) JAKIEKOLWIEK NIEŚCISŁOŚCI, BŁĘDY LUB POMINIĘCIA, BEZ
WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ, W DANYCH DOSTAWCY MARKIT; LUB (B) JAKIEKOLWIEK
OPINIE, REKOMENDACJE, PROGNOZY, POGLĄDY ORAZ JAKIEKOLWIEK INNE WNIOSKI
POWSTAŁE W WYNIKU WYKORZYSTANIA DANYCH DOSTAWCY MARKIT LUB ZWIĄZANE Z
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TYMI DANYMI, ANI JAKIEKOLWIEK POSTĘPOWANIE KLIENTA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY
TRZECIEJ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTAŁO SPOWODOWANE DANYMI DOSTAWCY
MARKIT; LUB (C) JAKIEKOLWIEK SZKODY (POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE) WYNIKAJĄCE
Z UST. (A) LUB (B).

6.4

MSCI
Zgodnie z Umową IBM o Agencie Przetwarzającym z firmą MSCI wszelki dostęp do Danych Dostawcy
MSCI oraz wszelkie użycie tych danych (w szczególności jakichkolwiek danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy MSCI lub powstałych na ich podstawie)
podlega następującym warunkom:
a.

Klient oświadcza, że:
(1)

Klient zawarł umowę dotyczącą odbioru Danych Dostawcy MSCI bezpośrednio z firmą MSCI
(„Umowa z firmą MSCI”), która jest aktualna i ważna, a wszystkie opłaty licencyjne i inne
należne płatności wynikające z tej umowy zostały uiszczone.

(2)

Klient będzie używał Danych dostawcy MSCI wyłącznie na potrzeby wewnętrzne i nie będzie
redystrybuować Danych Dostawcy MSCI w jakiejkolwiek postaci lub w jakikolwiek inny sposób
do jakichkolwiek osób trzecich. Klient potwierdza, że powyższe ograniczenie dotyczące
używania i redystrybucji Danych Dostawcy MSCI ma zastosowanie do wszelkich danych
wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy MSCI lub
powstałych na ich podstawie.

(3)

Klient nie będzie używał Danych Dostawcy MSCI w związku z tworzeniem, zarządzaniem,
doradzaniem, pisaniem, handlem, marketingiem lub promocją dotyczącą jakichkolwiek
papierów wartościowych albo instrumentów lub produktów finansowych, a w szczególności
funduszy, syntetycznych lub pochodnych papierów wartościowych (na przykład opcji,
gwarancji, papierów swap i kontraktów terminowych typu futures) notowanych na giełdzie lub
będących w sprzedaży bezpośredniej lub w emisji niepublicznej lub będących w inny sposób
w obrocie, ani do tworzenia indeksów (niestandardowych lub innych), ani nie będzie zezwalał
innym podmiotom na wykonywanie tych czynności.

(4)

Klient będzie traktował Dane Dostawcy MSCI jako prawnie zastrzeżone informacje firmy
MSCI. Klient potwierdza, że firma MSCI jest wyłącznym właścicielem Danych Dostawcy MSCI
oraz wszelkich tajemnic handlowych, praw autorskich, znaków towarowych oraz innych praw
własności intelektualnej związanych z tymi danymi.

(5)

Klient nie będzie (i) kopiować jakichkolwiek składników Danych Dostawcy MSCI, (ii) zmieniać,
modyfikować ani dostosowywać jakichkolwiek składników Danych Dostawcy MSCI, a w
szczególności tłumaczyć, dekompilować, deasemblować, odtwarzać kodu źródłowego lub
tworzyć prac pochodnych, lub (iii) udostępniać bezpośrednio lub pośrednio jakiegokolwiek
składnika Danych Dostawcy MSCI jakimkolwiek innym osobom lub organizacjom (a w
szczególności obecnym i przyszłym organizacjom nadrzędnym Klienta, przedsiębiorstwom
podporządkowanym i przedsiębiorstwom afiliowanym), w każdym powyższym przypadku lub
jakimkolwiek innym celu, a w szczególności poprzez użyczenie, wynajęcie, korzystanie z
usług biura obsługi, w ramach oferty zewnętrznego podziału czasu czy w podobny sposób.
Klient potwierdza, że powyższe ograniczenie dotyczące używania Danych Dostawcy MSCI
ma zastosowanie do wszelkich danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze
zawierających Dane Dostawcy MSCI lub powstałych na ich podstawie.

b.

Klient powieli na wszelkich legalnych kopiach Danych Dostawcy MSCI wszelkie informacje o
prawach autorskich, prawach własności i ograniczeniach znajdujące się na Danych Dostawcy
MSCI.

c.

Klient potwierdza, że przyjmuje całe ryzyko związane z użyciem Danych Dostawcy MSCI i zgadza
się chronić firmę MSCI przed wszelkimi roszczeniami, które mogły powstać w związku z
jakimkolwiek użyciem Danych Dostawcy MSCI przez Klienta lub przedsiębiorstwa afiliowane
Klienta, którym udzielił zezwolenia Klient.

d.

Klient potwierdza, że firma MSCI może w dowolnym momencie i całkowicie według własnego
uznania odebrać Klientowi prawo do otrzymywania i/lub używania jakichkolwiek Danych Dostawcy
MSCI.

e.

Klient potwierdza, że firma MSCI, jako beneficjent zewnętrzny niniejszego paragrafu Dodatku A, ma
prawo do wykonania wszystkich postanowień niniejszego Dodatku A dotyczących Danych
Dostawcy MSCI.
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6.5

RUSSELL
Zgodnie z Umową IBM o Agencie Przetwarzającym z firmą Russell wszelki dostęp do Danych Dostawcy
Russell oraz wszelkie użycie tych danych (w szczególności jakichkolwiek danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy Russell lub powstałych na ich podstawie)
podlega następującym warunkom:
a.

6.6

Klient oświadcza, że:
(1)

Klient ma zawartą z firmą Russell aktualną i ważną Umowę Licencyjną na Badania dotyczące
Indeksów Akcji opracowywanych przez firmę Russell („Umowa z firmą Russell”) na
odpowiednim poziomie subskrypcji, a wszystkie opłaty licencyjne i inne należne płatności
wynikające z tej umowy zostały uiszczone; a także

(2)

Klient zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zobowiązań i ograniczeń określonych w
Umowie z firmą Russell w odniesieniu do Danych Dostawcy Russell, a w szczególności
wszelkich danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane
Dostawcy Russell lub powstałych na ich podstawie.

b.

Klient potwierdza, że firma Russell Investment Group jest źródłem oraz wyłącznym właścicielem
Danych Dostawcy Russell oraz wszelkich znaków towarowych, znaków usługi i praw autorskich
związanych z tymi danymi. Klient będzie traktować Dane Dostawcy Russell jako informacje prawnie
zastrzeżone poufne firmy Russell i będzie powielać na wszelkich legalnych kopiach Danych
Dostawcy Russell wszelkie informacje o prawach autorskich, prawach własności i ograniczeniach
znajdujące się na Danych Dostawcy Russell. Russell® jest znakiem towarowym firmy Russell
Investment Group.

c.

Firma Russell może w dowolnym momencie i całkowicie według własnego uznania zmodyfikować,
poprawić lub w jakikolwiek sposób zmienić dowolny element Danych Dostawcy Russell albo
odwołać prawo Klienta do otrzymywania i/lub używania jakichkolwiek Danych Dostawcy Russell.
Jeśli IBM zaprzestanie przetwarzania Danych Dostawcy Russell z powodu naruszenia warunków
przez Klienta, to Klient, oprócz wszelkich zadośćuczynień określonych w Umowie, Opisie Usługi,
Dokumencie Zamówienia i niniejszym Dodatku A lub przysługujących IBM zgodnie z prawem albo
na zasadzie słuszności, niezwłocznie uiści opłaty dotyczące Danych Dostawcy Russell, które byłyby
należne do końca Okresu Subskrypcji w odpowiedniej kwocie na jeden dzień przed datą wejścia w
życie takiego zaprzestania. Klient zgadza się, że powyższa kwota stanowi realistyczne
oszacowanie strat IBM związanych z Danymi Dostawcy Russell i nie jest ona traktowana jako kara.

d.

Jakakolwiek redystrybucja przez Klienta Danych Dostawcy Russell (a w szczególności danych
wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy Russell lub
powstałych na ich podstawie) jest zabroniona, o ile Umowa Klienta z firmą Russell nie zawiera
wyraźnej zgody na taką redystrybucję.

STANDARD & POOR'S (S & P)
Zgodnie z Umową IBM o Agencie Przetwarzającym z firmą S & P wszelki dostęp do Danych Dostawcy S
& P oraz wszelkie użycie tych danych (w szczególności jakichkolwiek danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy S & P lub powstałych na ich podstawie)
podlega następującym warunkom:
a.

b.

Klient oświadcza, że:
(1)

Klient zawarł oddzielną, prawnie wiążącą, pisemną umowę z firmą S & P dotyczącą
otrzymywania Danych Dostawcy S & P („Umowa z firmą S & P”), a wszystkie opłaty
licencyjne i inne należne płatności wynikające z tej umowy zostały uiszczone;

(2)

Klient zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zobowiązań i ograniczeń określonych w
Umowie z firmą S & P w odniesieniu do Danych Dostawcy S & P, a w szczególności danych
wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy S & P lub
powstałych na ich podstawie; i

(3)

Klient niezwłocznie powiadomi IBM w przypadku zakończenia z dowolnych przyczyn
obowiązywania Umowy Klienta z firmą S & P.

Klient potwierdza, że wszelkie prawa własności (a w szczególności prawa autorskie, prawa do bazy
danych i prawa do znaków towarowych) w danych S & P, w tym objęte nimi lub w nich zawarte
wszelkiego rodzaju dane, oprogramowanie, produkty i wszelka dokumentacja, są i będą wyłączną
własnością firmy S & P, jej przedsiębiorstw afiliowanych i ich licencjodawców będących osobami
trzecimi. Klient uszanuje i spełni w uzasadnionym zakresie wszelkie żądania IBM lub S & P, oprócz
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żądań dotyczących uczestniczenia jako strona w sporze sądowym, dotyczące egzekwowania i
ochrony praw firmy S & P, jej przedsiębiorstw afiliowanych i osób trzecich dotyczących Danych
Dostawcy S & P. Klient będzie współpracować z IBM i S & P przy wdrażaniu metod ochrony praw
własności S & P przed każdym bezprawnym naruszeniem.
c.

Klient będzie używać Danych Dostawcy S & P (a w szczególności danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy S & P lub powstałych na ich podstawie)
wyłącznie na potrzeby wyświetlania na elektronicznym ekranie terminala on-line i doraźnego
dostępu w celu przesłania zapytań, o ile Umowa z firmą S & P nie zawiera wyraźnej zgody na takie
działania.

d.

Klient nie będzie zmieniać, modyfikować, usuwać, blokować ani przesłaniać jakiejkolwiek treści,
uwag dotyczących praw autorskich lub uwag dotyczących zastrzeżeń zawartych w Danych
Dostawcy S & P i/lub stanowiących ich część.

e.

Jeśli IBM zaprzestanie przetwarzania Danych Dostawcy S & P z powodu naruszenia warunków
przez Klienta, to Klient, oprócz wszelkich zadośćuczynień określonych w Umowie, Opisie Usługi,
Dokumencie Zamówienia i niniejszym Dodatku A lub przysługujących IBM zgodnie z prawem albo
na zasadzie słuszności, niezwłocznie uiści opłaty dotyczące Danych Dostawcy S & P, które byłyby
należne do końca Okresu Subskrypcji w odpowiedniej kwocie na jeden dzień przed datą wejścia w
życie takiego zaprzestania. Klient zgadza się, że powyższa kwota stanowi realistyczne
oszacowanie strat IBM związanych z Danymi Dostawcy S & P i nie jest ona traktowana jako kara.
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Opis Usługi
Dodatek B
Niniejszy dokument jest Dodatkiem B do Opisu Usługi IBM. Obowiązuje on tylko w zakresie, w jakim Klient
subskrybował opcję przetwarzania danych osób trzecich z odniesieniem do jednego z Dostawców Danych
wymienionych poniżej. W przypadku wystąpienia sprzeczności między Umową, Opisem Usługi i Dokumentem
Zamówienia a niniejszym Dodatkiem B, warunki niniejszego Dodatku B mają znaczenie rozstrzygające w zakresie
wystąpienia takiej sprzeczności.

1.

2.

Bezpośredni Dostawcy Danych
a.

IBM zobowiązuje się w imieniu Klienta uzyskiwać bezpośrednio od określonych dostawców danych
będących osobami trzecimi (nazywanych dalej „Dostawcami Danych”) dane udostępniane przez
takich dostawców oraz zarządzać tymi danymi (nazywanymi dalej „Danymi Dostawcy”) zgodnie z
wymaganiami Klienta w ramach Usługi Przetwarzania w Chmurze, z zastrzeżeniem warunków
Umowy, Opisu Usługi, Dokumentu Zamówienia i niniejszego Dodatku B.

b.

W przypadku Dostawców Danych wskazanych w niniejszym Dodatku B Klient nie musi zawierać
umowy bezpośrednio z takim Dostawcą Danych. Klient wyraża zgodę na używanie Danych
Dostawcy, w dowolnej postaci, wyłącznie w ramach Usługi Przetwarzania w Chmurze zgodnie z
warunkami Umowy, Opisu Usługi, Dokumentu Zamówienia i niniejszego Dodatku B.

c.

Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że warunki używania zawarte w paragrafie 4
niniejszego Dodatku B mogą być bardziej restrykcyjne niż warunki używania oferty Usług
Przetwarzania w Chmurze określone w Umowie, Opisie Usługi i Dokumencie Zamówienia. Klient
potwierdza również, że bardziej restrykcyjne warunki używania określają zasady używania takich
Danych Dostawcy przez Klienta, a w szczególności jakichkolwiek danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy lub powstałych na ich podstawie.

Opłaty
W celu uwzględnienia wzrostu opłat za Dane Dostawcy wprowadzonego przez Dostawcę Danych IBM
może w dowolnym momencie zwiększyć część opłat z tytułu oferty Usług Przetwarzania w Chmurze
związanych z przetwarzaniem Danych Dostawcy w imieniu Klienta. Klient przyjmuje odpowiedzialność
wynikającą z tego tytułu i zobowiązuje się uiścić takie zwiększone opłaty.

3.

Zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami
Klient zgadza się zabezpieczać i chronić IBM oraz jego dostawców informacji będących osobami trzecimi
i ich odpowiednie przedsiębiorstwa afiliowane, jak również ich odpowiednich dyrektorów, członków
zarządu, pracowników, przedstawicieli i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami,
odpowiedzialnością, kosztami i wydatkami, w tym poniesionymi uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej,
wynikającymi w jakikolwiek sposób z: (i) użycia przez Klienta lub dowolną osobę trzecią jakichkolwiek
Danych Dostawcy albo niemożności użycia takich danych, a w szczególności jakichkolwiek danych
wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy lub powstałych na ich
podstawie, a także wszelkich decyzji i porad wynikających z takiego użycia; (ii) jakiegokolwiek naruszenia
przez Klienta dowolnych postanowień zawartych w niniejszym Dodatku B; lub (iii) jakiegokolwiek
naruszenia przez IBM umowy zawartej przez IBM z Dostawcą Danych w zakresie, w jakim wynika ono lub
jest związane z naruszeniem przez Klienta warunków niniejszego Dodatku B.

4.

Warunki Używania dla konkretnych Dostawców Danych
Poniższe warunki używania mają zastosowanie w zakresie, w jakim IBM przetwarza dla Klienta Dane
Dostawców pochodzące od Dostawców Danych określonych poniżej. W celu uniknięcia wątpliwości
ustala się, że jeśli Klient nie subskrybował żadnej z opcji przetwarzania danych, które odwołują się do
Dostawcy Danych wymienionego poniżej, to wówczas warunki te nie mają zastosowania do Klienta:

4.1

Axioma
Zgodnie z Umową IBM o Dystrybucji Axioma wszelki dostęp do Danych Dostawcy Axioma oraz ich użycie
(w szczególności wszelkich danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane
Dostawcy Axioma lub powstałych na ich podstawie) podlega następującym warunkom:
a.

Klient będzie używać Danych Dostawcy Axioma (a w szczególności danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy Axioma lub powstałych na ich podstawie)
na własne bezpośrednie i wewnętrzne potrzeby Klienta i jego przedsiębiorstw podporządkowanych,
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a nie w celu udostępniania Usługi Przetwarzania w Chmurze albo danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze klientom i inwestorom Klienta i jego przedsiębiorstw afiliowanych.
b.

Klient wykona wszystkie należyte czynności, aby chronić Dane Dostawcy Axioma (a w
szczególności jakiekolwiek dane wyjściowe Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierające Dane
Dostawcy Axioma lub powstałe na ich podstawie) przed kopiowaniem lub używaniem bez
zezwolenia, i zgadza się powiadomić niezwłocznie IBM na piśmie w przypadku jakiegokolwiek
znanego lub podejrzewanego użycia bez pozwolenia Danych Dostawcy Axioma lub podejrzanego
naruszenia bezpieczeństwa, a także zapewnić należytą pomoc przy naprawianiu naruszenia.

c.

Klient potwierdza, że firma Axioma Inc. jest źródłem oraz wyłącznym właścicielem Danych
Dostawcy Axioma, powiązanej dokumentacji Axioma oraz wszelkich znaków towarowych, znaków
usługi i praw autorskich związanych z tymi danymi. Klient potwierdza, że Dane Dostawcy Axioma
stanowią cenną własność intelektualną oraz tajemnicę handlową firmy Axioma. Klient uszanuje i
spełni w uzasadnionym zakresie wszelkie żądania IBM lub firmy Axioma albo jej dostawców
dotyczące ochrony praw umownych oraz wynikających z prawa ustawowego lub zwyczajowego i
związanych z Danymi Dostawcy Axioma firmy Axioma.

d.

Klient będzie traktował Dane Dostawcy Axioma (a w szczególności jakiekolwiek dane wyjściowe
Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierające Dane Dostawcy Axioma lub powstałe na ich
podstawie) oraz powiązaną dokumentację Axioma udostępnioną Klientowi jako informacje poufne.
W szczególności Klient: (i) zachowa taki sam stopień staranności i dyskrecji w celu uniknięcia
ujawnienia informacji poufnych, jaki zachowuje w odniesieniu do swoich informacji o podobnym
charakterze, których ujawnienia chce uniknąć, i (ii) użyje informacji poufnych tylko w celu lepszego
wykonywania czynności dozwolonych w ramach Umowy, Opisu Usług, Dokumentu Zamówienia i
Dodatku B.

e.

Klient nie może: (i) wyliczać, uzyskiwać dostępu ani odtwarzać kodu źródłowego Danych Dostawcy
Axioma za pośrednictwem Usługi Przetwarzania w Chmurze lub danych wyjściowych Usługi
Przetwarzania w Chmurze; ani (ii) używać Danych Dostawcy Axioma (a w szczególności danych
wyjściowych Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane Dostawcy Axioma lub
powstałych na ich podstawie), o ile niniejszy Dodatek B nie zawiera wyraźnej zgody na takie
działania.

f.

Klient potwierdza, że IBM przetwarza Dane Dostawcy Axioma w celach informacyjnych, a IBM, jego
dostawcy informacji będący osobami trzecimi ani jego lub ich odpowiednie Przedsiębiorstwa
Afiliowane nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności, warunkowej lub innej, za jakość lub
dostępność Danych Dostawcy Axioma. DANE DOSTAWCY AXIOMA (A W SZCZEGÓLNOŚCI
DANE WYJŚCIOWE USŁUGI PRZETWARZANIA W CHMURZE ZAWIERAJĄCE DANE
DOSTAWCY AXIOMA LUB POWSTAŁE NA ICH PODSTAWIE) SĄ PRZETWARZANE NA
POTRZEBY KLIENTA I UDOSTĘPNIANE KLIENTOWI W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS
IS”). IBM, JEGO DOSTAWCY INFORMACJI BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI ORAZ JEGO LUB
ICH ODPOWIEDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA AFILIOWANE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH
ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI (WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH), W TYM TAKŻE
WYŁĄCZAJĄ RĘKOJMIĘ, ODNOŚNIE DO DANYCH DOSTAWCY AXIOMA (LUB UŻYCIA TYCH
DANYCH ALBO WYNIKÓW, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ W WYNIKU UŻYCIA TYCH DANYCH,
ALBO WSZELKICH DECYZJI LUB PORAD WYNIKAJĄCYCH Z TAKIEGO UŻYCIA). IBM ORAZ
JEGO DOSTAWCY INFORMACJI BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI WYRAŹNIE WYKLUCZAJĄ
WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE (W TYM TAKŻE WYŁĄCZAJĄ RĘKOJMIĘ), A W
SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJE PRAWA WŁASNOŚCI, AUTENTYCZNOŚCI, KOLEJNOŚCI,
DOKŁADNOŚCI, ZGODNOŚCI, JAKOŚCI, DZIAŁANIA, POPRAWNOŚCI, KOMPLETNOŚCI,
NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ
I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB UŻYCIA. Klient potwierdza, że firma Axioma
oraz każdy jej dostawca informacji będący osobą trzecią będzie beneficjentem zewnętrznym
niniejszego paragrafu, a także wszelkich innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Dodatku B lub
w wyniku udostępniania Danych Dostawcy Axioma i będzie mogła wykonać to prawo.

g.

KLIENT PRZYJMUJE CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKIMKOLWIEK UŻYCIEM PRZEZ
KLIENTA DANYCH DOSTAWCY AXIOMA, ZEZWOLENIEM PRZEZ KLIENTA NA UŻYCIE
DANYCH DOSTAWCY AXIOMA LUB REZULTATAMI UŻYCIA DANYCH DOSTAWCY AXIOMA (A
W SZCZEGÓLNOŚCI DANYCH WYJŚCIOWYCH USŁUGI PRZETWARZANIA W CHMURZE
ZAWIERAJĄCYCH DANE DOSTAWCY AXIOMA LUB POWSTAŁE NA ICH PODSTAWIE ALBO
POWODUJĄCE INNE REZULTATY ICH UŻYCIA LUB DZIAŁANIA). BEZ WPŁYWU NA
POWYŻSZE POSTANOWIENIA, IBM, JEGO DOSTAWCY INFORMACJI BĘDĄCY OSOBAMI
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TRZECIMI ALBO JEGO LUB ICH ODPOWIEDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA AFILIOWANE NIE
BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNE WOBEC KLIENTA ZA (A) JAKIEKOLWIEK
NIEŚCISŁOŚCI, BŁĘDY LUB POMINIĘCIA, BEZ WZGLĘDU NA ICH PRZYCZYNĘ, W DANYCH
DOSTAWCY AXIOMA; LUB (B) JAKIEKOLWIEK OPINIE, REKOMENDACJE, PROGNOZY,
POGLĄDY ORAZ JAKIEKOLWIEK INNE WNIOSKI POWSTAŁE W WYNIKU DANYCH
DOSTAWCY AXIOMA LUB ZWIĄZANE Z TYMI DANYMI ANI JAKIEKOLWIEK POSTĘPOWANIE
KLIENTA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTAŁO
SPOWODOWANE DANYMI DOSTAWCY AXIOMA; LUB (C) JAKIEKOLWIEK SZKODY
(POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE) WYNIKAJĄCE Z (A) LUB (B). BEZ WPŁYWU NA
POWYŻSZE POSTANOWIENIA I STANOWIĄCE INACZEJ WARUNKI UMOWY, WARUNKÓW
UŻYWANIA LUB NINIEJSZEGO DODATKU B, W ŻADNYM PRZYPADKU IBM, JEGO
DOSTAWCY INFORMACJI BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI ALBO JEGO LUB ICH ODPOWIEDNIE
PRZEDSIĘBIORSTWA AFILIOWANE NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC KLIENTA LUB
JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB
POŚREDNIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKĄ UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA W
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH, UTRATĘ
OSZCZĘDNOŚCI, SZKODY SZCZEGÓLNE, MORALNE, UBOCZNE, ODSZKODOWANIA Z
NAWIĄZKĄ LUB SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU
UMOWY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, WARUNKÓW UŻYWANIA LUB DODATKU B W
ODNIESIENIU DO DANYCH DOSTAWCY AXIOMA, UŻYCIE PRZEZ KLIENTA LUB
NIEMOŻNOŚĆ UŻYCIA DANYCH DOSTAWCY AXIOMA LUB REZULTATY UŻYCIA TYCH
DANYCH, WSZELKIE OPÓŹNIENIA W DOSTARCZANIU DANYCH DOSTAWCY AXIOMA LUB
NIEPOWODZENIA DOSTARCZENIA DANYCH DOSTAWCY AXIOMA PRZEZ FIRMĘ AXIOMA DO
IBM ALBO WYWIĄZANIE SIĘ LUB NIEWYWIĄZANIE SIĘ PRZEZ IBM Z POSTANOWIEŃ
NINIEJSZEGO DODATKU B BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ POZWU, NAWET JEŚLI IBM,
JACYKOLWIEK JEGO DOSTAWCY INFORMACJI BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI LUB
JAKIEKOLWIEK JEGO LUB ICH ODPOWIEDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA AFILIOWANE ZOSTANĄ
POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB W INNY SPOSÓB
PRZEWIDZIANO WYSTĄPIENIE TAKICH SZKÓD.
h.

4.2

Na żądanie IBM przesłane z 5-dniowym (pięciodniowym) wyprzedzeniem Klient przekaże IBM
rejestry i dokumentację oraz zapewni pomoc i dostęp do terenu i systemów Klienta zgodnie z
uzasadnionym żądaniem IBM oraz w takim zakresie, w jakim to będzie niezbędne do określenia
przez IBM zachowania przez Klienta zgodności z warunkami niniejszego Dodatku B.

Thomson Reuters
Zgodnie z Umową IBM z Dostawcą Danych Thomson Reuters, wszelki dostęp do danych dostarczonych
przez firmę Thomson Reuters („Danych TR”) (a w szczególności jakichkolwiek danych wyjściowych
Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane TR lub powstałych na ich podstawie) podlegają
następującym warunkom:
a.

Dane TR są chronione prawem autorskim (© 1999–2013 Thomson Reuters). Wszelkie prawa
zastrzeżone. Termin „Thomson Reuters” użyty w niniejszym dokumencie oznacza Thomson
Reuters (Markets) LLC, Thomson Reuters Canada Limited oraz ich przedsiębiorstwa afiliowane.

b.

Thomson Reuters lub jego dostawcy będący osobami trzecimi są właścicielami Danych TR i
zachowują do nich wszelkie prawa, tytuły własności i udziały w prawach, w szczególności prawa
autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, baz danych, tajemnic handlowych i know-how
oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej bądź formy ochrony o podobnym charakterze lub
mające podobny skutek, na całym świecie. Klientowi nie przysługują żadne prawa majątkowe do
Danych TR. Dane TR stanowią informacje poufne i tajemnice handlowe Thomson Reuters lub jego
dostawców zewnętrznych. Zabronione jest wyświetlanie, wykonywanie, powielanie i
rozpowszechnianie Danych TR oraz tworzenie prac pochodnych lub udoskonaleń na podstawie
Danych TR w dowolnej formie i w dowolny sposób poza zakresem, na który niniejszy dokument w
wyraźny sposób zezwala, chyba że uzyskano na to wcześniejszą pisemną zgodę Thomson
Reuters.

c.

Klient przyjmuje do wiadomości, że IBM dostarcza Dane TR w celach informacyjnych i IBM nie
ponosi odpowiedzialności za jakość i dostępność takich danych. Klient potwierdza, że jest
świadomy ogólnej postaci, zawartości, funkcjonalności, wydajności i ograniczeń dotyczących
Danych TR oraz że uzyskał odpowiednie informacje na temat przydatności Danych TR do realizacji
swoich celów.
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d.

Klient będzie używać Danych TR (w szczególności danych wyjściowych Usługi Przetwarzania w
Chmurze zawierających Dane TR) do użytku wewnętrznego lub podczas konsultacji ze swoimi
pracownikami, członkami zarządu, dyrektorami, wykonawcami, agentami, doradcami (w
szczególności radcami prawnymi, konsultantami i księgowymi) oraz własnymi klientami. Z
wyjątkiem określonych powyżej przypadków dystrybucji Danych TR Klient nie będzie
redystrybuować Danych TR ani jakiejkolwiek ich części (w szczególności danych wyjściowych
Usługi Przetwarzania w Chmurze zawierających Dane TR), chyba że za wyraźnym pisemnym
zezwoleniem IBM, przy czym IBM potrzebuje zgody firmy Thomson Reuters na udzielenie takiego
zezwolenia. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszego Opisu Usługi wszelkie prawa przyznane
Klientowi do Danych TR przestaną obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym. Klient może
zachować kopie wszelkich raportów, prezentacji, publikacji i innych materiałów wygenerowanych
przez siebie za pomocą Usługi Przetwarzania w Chmurze, pod warunkiem że takie raporty,
prezentacje, publikacje lub inne materiały utworzone w okresie obowiązywania niniejszego Opisu
Usługi będą używane wyłącznie przez Klienta i zgodnie z Opisem Usług.

e.

Klient potwierdza, że dostęp do niektórych elementów Danych TR może wygasnąć, jak również
może podlegać warunkom określonym przez firmę Thomson Reuters lub instrukcjom innego
dostawcy tych elementów. Jeśli Dane TR zawierają dane osób trzecich określone na stronie
Ograniczenia ogólne/Powiadomienia pod adresem http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms, to
warunki przedstawione na tej stronie miały zastosowanie do Klienta. Wszelkie pytania dotyczące
warunków innych dostawców, które mogą mieć zastosowanie, Klient powinien kierować do
przedstawiciela handlowego IBM ds. wsparcia.

f.

Łączna odpowiedzialność IBM za straty, szkody lub koszty powstałe (na skutek niedbalstwa,
naruszenia warunków umowy, wprowadzenia w błąd lub dowolnych innych przyczyn) w trakcie
udostępniania Danych TR lub związane z udostępnianiem takich danych w dowolnym roku
kalendarzowym nie przekroczy łącznej kwoty opłat uiszczonych w imieniu Klienta za Dane TR w
odniesieniu do danego roku kalendarzowego.

g.

IBM, PRZEDSIĘBIORSTWA AFILIOWANE IBM, FIRMA THOMSON REUTERS ANI OSOBY
TRZECIE BĘDĄCE JEJ DOSTAWCAMI NIE GWARANTUJĄ, ŻE DOSTARCZANIE DANYCH TR
BĘDZIE NIEPRZERWANE, WOLNE OD BŁĘDÓW, TERMINOWE, KOMPLETNE LUB
DOKŁADNE. NIE UDZIELAJĄ RÓWNIEŻ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH
REZULTATÓW UŻYWANIA TYCH DANYCH. KLIENT, JEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
AFILIOWANE LUB OSOBY TRZECIE, KTÓRE UZYSKUJĄ DOSTĘP DO DANYCH TR LUB
DANYCH WYJŚCIOWYCH WYGENEROWANYCH PRZEZ USŁUGĘ PRZETWARZANIA W
CHMURZE ZA POŚREDNICTWEM KLIENTA, UŻYWAJĄ DANYCH TR NA WYŁĄCZNE RYZYKO
KLIENTA. IBM, PRZEDSIĘBIORSTWA AFILIOWANE IBM, FIRMA THOMSON REUTERS ANI
OSOBY TRZECIE BĘDĄCE JEJ DOSTAWCAMI NIE PONOSZĄ W ŻADNYM WYPADKU
ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA BĄDŹ INNYCH PODMIOTÓW LUB OSÓB ZA ICH
NIEZDOLNOŚĆ DO UŻYWANIA DANYCH TR, ANI TEŻ ZA WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI, BŁĘDY,
POMINIĘCIA, OPÓŹNIENIA, WIRUSY KOMPUTEROWE LUB INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI,
USZKODZENIA, SZKODY, ROSZCZENIA, ZOBOWIĄZANIA LUB STRATY, NIEZALEŻNIE OD ICH
PRZYCZYNY, JEŚLI WYNIKAJĄ ONE Z UŻYWANIA DANYCH TR. DANE TR SĄ
UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS IS”) BEZ JAKICHKOLWIEK
GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU. W ZAKRESIE, W JAKIM ZEZWALA NA TO
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W RAMACH NINIEJSZEJ USŁUGI NIE SĄ UDZIELANE ŻADNE
GWARANCJE WYRAŹNE ANI DOMNIEMANE, A W SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANE
GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU,
PRAW WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW I GWARANCJE INNEGO RODZAJU.

h.

THOMSON REUTERS ANI JEGO DOSTAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI NIE BĘDĄ W
ŻADNYM RAZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY W ZWIĄZKU Z
DANYMI TR, A W SZCZEGÓLNOŚCI SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE,
UBOCZNE LUB SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU
UMOWY, NAWET JEŚLI THOMSON REUTERS LUB JEGO DOSTAWCY BĘDĄCY OSOBAMI
TRZECIMI ALBO ICH PRZEDSTAWICIELE ZOSTANĄ POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, STRAT LUB WYDATKÓW. FIRMA THOMSON REUTERS ANI
OSOBY TRZECIE BĘDĄCE JEJ DOSTAWCAMI NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA OFERTĘ USŁUG PRZETWARZANIA W CHMURZE.
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Opis Usługi
Dodatek C
Niniejszy dokument stanowi Dodatek C do Opisu Usługi IBM. W przypadku wystąpienia sprzeczności między
Umową, Opisem Usługi i Dokumentem Zamówienia a niniejszym Dodatkiem C, warunki niniejszego Dodatku C
mają znaczenie rozstrzygające w zakresie wystąpienia takiej sprzeczności.

1.

Zabronione wykorzystanie
Następujące rodzaje wykorzystania są zabronione przez firmę Microsoft i/lub Red Hat:
Sytuacje Wysokiego Ryzyka: Klient nie może korzystać z oferty Usług Przetwarzania w Chmurze w
żadnej aplikacji ani w żadnej sytuacji, w której awaria elementów oferty Usług Przetwarzania w Chmurze
mogłaby doprowadzić do śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu jakiejkolwiek osoby albo do
poważnych szkód fizycznych lub szkód w środowisku naturalnym („Sytuacje Wysokiego Ryzyka”).
Przykłady wykorzystania w Sytuacjach Wysokiego Ryzyka obejmują w szczególności: samoloty i inne
rodzaje masowej komunikacji pasażerskiej, urządzenia nuklearne i chemiczne, systemy podtrzymywania
życia, wszczepiane urządzenia medyczne, pojazdy samochodowe oraz systemy uzbrojenia. Sytuacje
Wysokiego Ryzyka nie obejmują wykorzystania Usług Przetwarzania w Chmurze do celów
administracyjnych, do przechowywania danych konfiguracyjnych, narzędzi do projektowania i/lub
konfigurowania lub innych aplikacji nieprzeznaczonych do sterowania, których awaria nie spowoduje
śmierci, uszkodzeń ciała ludzkiego ani poważnych szkód fizycznych lub szkód w środowisku naturalnym.
Takie aplikacje nieprzeznaczone do sterowania mogą komunikować się z aplikacjami wykonującymi
funkcje związane ze sterowaniem, jednak nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio odpowiedzialne za
realizację funkcji sterowania.

2.

Baza danych CUSIP
W zakresie, w jakim Zawartość zawiera identyfikatory CUSIP, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza
się, że baza danych CUSIP oraz informacje w niej zawarte są i pozostaną własnością intelektualną o
znacznej wartości należącą do firmy Standard & Poor's CUSIP Global Services („CGS”) oraz
stowarzyszenia American Bankers Association („ABA”) lub licencjonowaną na rzecz tych podmiotów, a
żadne prawa własności do takich materiałów lub jakichkolwiek zawartych w nich informacji nie są
Klientowi przekazywane. Jakiekolwiek użycie tych danych przez Klienta poza rozliczeniem i
rozrachunkiem transakcji wymaga licencji udzielonej przez CGS i wiąże się z nim opłata zależna od
zakresu użycia. Klient przyjmuje do wiadomości, że nielegalne zawłaszczenie lub niewłaściwe
użytkowanie takich materiałów spowoduje poważne szkody dla działalności CGS i ABA oraz że w takim
przypadku odszkodowania pieniężne mogą nie stanowić wystarczającego zadośćuczynienia na rzecz
CGS i ABA; w konsekwencji Klient zgadza się, że w przypadku jakiegokolwiek nielegalnego
zawłaszczenia lub niewłaściwego użytkowania CGS i ABA będą mieć prawo do uzyskania
zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego w uzupełnieniu innych form prawnego
lub finansowego zadośćuczynienia, do których CGS i ABA mogą być uprawnione.
Klient zgadza się nie publikować i nie przekazywać w jakiejkolwiek formie bazy danych CUSIP ani
jakichkolwiek zawartych w niej informacji lub podsumowań albo ich podzbiorów jakimkolwiek osobom i
podmiotom, z wyjątkiem przypadków związanych z normalnym rozrachunkiem i rozliczaniem transakcji
dotyczących papierów wartościowych. Klient ponadto wyraża zgodę na to, że celem użycia numerów i
opisów CUSIP nie jest utworzenie pliku nadrzędnego lub bazy danych opisów lub numerów CUSIP ani
utrzymanie takiego pliku lub bazy danych na potrzeby Klienta lub dowolnej osoby trzeciej będącej
odbiorcą takiej usługi, jak również nie służy ono do utworzenia takiego pliku lub bazy danych i jego
utrzymania, a ponadto celem użycia numerów i opisów nie jest zastąpienie Usług CUSIP MASTER TAPE,
PRINT, DB, INTERNET, ELECTRONIC i CD-ROM i/lub innych usług, które mogą być w przyszłości
opracowane przez CGS, jak również takie użycie nie służy do zastąpienia takich usług.
CGS, ABA ANI ŻADNE Z ICH PRZEDSIĘBIORSTW AFILIOWANYCH NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI) WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH DOTYCZĄCYCH
DOKŁADNOŚCI, ADEKWATNOŚCI I KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BAZIE DANYCH CUSIP. WSZYSTKIE TAKIE MATERIAŁY SĄ
DOSTARCZANE KLIENTOWI W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ („AS IS”), BEZ ŻADNYCH
GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI) DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH REZULTATÓW,
KTÓRE MOŻNA OSIĄGNĄĆ NA SKUTEK UŻYWANIA TAKICH MATERIAŁÓW. CGS, ABA ANI ŻADNE
Z ICH PRZEDSIĘBIORSTW AFILIOWANYCH NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
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JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I POMINIĘCIA ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE ORAZ SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY
ZAWIERANIU UMOWY, NAWET JEŚLI ZOSTAŁY POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA
TAKICH SZKÓD, ANI NIE BĘDZIE MIEĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TEGO TYTUŁU. W ŻADNYM
PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ CGS, ABA I ICH PRZEDSIĘBIORSTW AFILIOWANYCH
WYNIKAJĄCA Z JAKICHKOLWIEK PODSTAW ROSZCZENIOWYCH, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ
KONTRAKTOWA I DELIKTOWA, NIE PRZEKROCZY OPŁATY UISZCZONEJ PRZEZ KLIENTA ZA
DOSTĘP DO TAKICH MATERIAŁÓW W MIESIĄCU, W KTÓRYM NASTĄPIŁO DOMNIEMANE
POWSTANIE TAKICH PODSTAW ROSZCZENIOWYCH. PONADTO CGS I ABA NIE BĘDZIE PONOSIĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OPÓŹNIEŃ LUB AWARII WYNIKAJĄCYCH Z OKOLICZNOŚCI OD
NICH NIEZALEŻNYCH ANI NIE BĘDZIE MIEĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TEGO TYTUŁU.
Klient zgadza się, że powyższe warunki pozostają w mocy po jakimkolwiek wygaśnięciu prawa dostępu
Klienta do wskazanych powyżej materiałów. Copyright American Bankers Association. Baza danych
CUSIP jest dostarczana przez firmę Standard & Poor's CUSIP Global Services, oddział korporacji
McGraw-Hill Companies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Potwierdzenie zawarte w tym paragrafie nie powinno być interpretowane jako modyfikacja lub zastąpienie
jakiejkolwiek pisemnej umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy Klientem i CGS i wyraźnie podlega
warunkom takiej umowy.
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