Popis služby
IBM Algo Risk Service on Cloud
Tento Popis služby stanovuje podmínky služby Cloud Service, kterou IBM poskytuje Zákazníkovi. Zákazník
znamená smluvní stranu a její oprávněné uživatele a příjemce služby Cloud Service. Příslušná Cenová nabídka a
Dokument o oprávnění (Proof of Entitlement) jsou poskytnuty ve formě samostatných Transakčních dokumentů.

1.

Cloud Service
IBM Algo Risk Service on Cloud je řešení pro vytvoření portfolia, řízení rizika a vykazování. Je nabízeno
jako webová hostovaná spravovaná služba.
IBM Algo Risk Service Base Service on Cloud poskytuje následující základní funkce: webové měření
finančního rizika a spravovanou službu. IBM Algo Risk Service Base Service on Cloud vypočítává
základní ukazatele rizika prostřednictvím dávkového procesu spuštěného přes noc a vypočítané výsledky
zpřístupňuje na webovém portálu prostřednictvím rozhraní, které umožňuje manipulaci s analytickými
výsledky rizik a jejich analýzu. Konkrétní vypočítané ukazatele rizika jsou podrobněji popsány v
dokumentu IBM Risk Service on Cloud – Risk Analytics Details uvedeném níže.
a.

Požadavky týkající se dat
IBM Algo Risk Service on Cloud kombinuje informace o pozici a jiná související data, která
Zákazník poskytl, s tržními a jinými daty z jiných zdrojů za účelem výpočtu míry specifikovaných
rizik. K zajištění správného zpracování dat Zákazníka musí Zákazník poskytnout IBM požadovaná
data o produktu, finanční údaje a ostatní data způsobem a ve formátu popsaném ve verzi příručky
Algo Risk Service Input File Guide. Některé volby služby Cloud Service, které si Zákazník může
vybrat, vyžadují zpracování dat poskytnutých jedním nebo více dodavateli dat třetí osoby. Pokud se
Zákazník zaregistroval k jedné z těchto voleb, souhlasí se smluvními podmínkami příslušných částí
Přílohy A a B tohoto Popisu služeb, které se vztahují na data vyžadovaná pro tyto volby a které se
mohou vztahovat také na výstup z nabídky Cloud Service. Pro ujasnění platí, že pokud se Zákazník
nezaregistroval k žádné volbě zpracování dat odkazující na poskytovatele dat třetí strany, tyto
podmínky se na Zákazníka nevztahují. Někteří dodavatelé dat vyžadují, aby IBM poskytla informace
ohledně užívání jejich dat Zákazníkem. Zákazník souhlasí s tím, že jim tyto informace můžeme
poskytnout, avšak pouze pro účely zpřístupnění Cloud Service. V případě, že je z nějakého důvodu
omezen přístup Cloud k datům jakékoli třetí osoby, která mají být Zákazníkovi poskytnuta spolu se
službou IBM Service, může kterákoli ze smluvních stran ukončit tyto Podmínky užívání, a pokud tak
učiní IBM, vrátí Zákazníkovi zbývající část příslušných poplatků, které zaplatil a které k datu
ukončení nebyly ještě vyčerpány.

b.

Dokumentace
Různé funkce a procesy služby IBM Algo Risk Service on Cloud jsou vymezeny v sadě
dokumentace. Tato dokumentace obsahuje vstupní formáty souborů, metodologii analýzy rizik, třídu
aktiv a pokrytí faktorů rizika a přehled zabezpečení a ochrany soukromí. Tyto dokumenty jsou
uvedeny níže:

c.

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Market Data Guide

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Instrument Model Specifications

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Data Coverage Guide

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Risk Analytics Guide

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Input File Guide

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – ARA User Guide

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – ARA Output Glossary

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – RSoC Infrastructure Overview

Vstupní data Zákazníka
Zákazník zašle na stránku s protokolem SFTP poskytnutou společností IBM přímo pro Zákazníka tři
(3) datové soubory.
(1)
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(2)

Datový soubor se smluvními podmínkami služby Over the Counter (OTC)

(3)

Soubor s hierarchií portfolia

Formát vstupních datových souborů je uveden v příručce Algo Risk Service on Cloud Input File
Guide. Tento dokument obsahuje formáty dat o trhu a srovnávacích dat poskytnutých Zákazníkem.
d.

Aspekty týkající se řízení finančního rizika
Nabídka Cloud Service je koncipována pro provádění složitých výpočtů v oblasti řízení finančního
rizika a je používána zákazníky, kteří obvykle působí v regulovaných finančních odvětvích. Výstup z
nabídky Cloud Service může Zákazníkovi pomoci při dodržování závazných podmínek, nicméně
užívání nabídky Cloud Service nezaručuje soulad s jakýmikoli právními předpisy, nařízeními,
standardy či zavedenými postupy. Přesnost výstupu z nabídky Cloud Service závisí na přesnosti
obsahu, který Zákazník zpřístupní. Zákazníkovi odpovídá za tento obsah, za užívání výstupu Cloud
Service a za výsledky získané na základě tohoto výstupu. Zákazník dále bere na vědomí, že služba
Cloud Service představuje nástroj pro asistenci, ale nenahrazuje dovednosti, úsudek a zkušenosti
vedení a zaměstnanců Zákazníkovy organizace v rámci poradenství poskytovaného třetím stranám
a při investování a ostatních rozhodnutích týkajících se podnikání a řízení rizik. Zákazník nese
odpovědnost za výsledky dosažené na základě užívání služby Cloud Service.

e.

Kontroly
IBM je povinna (a) nejvýše jednou ročně během období registrace poskytnout přístup k nabídce
Cloud Service jakýmkoli interním nebo externím auditorům nebo kontrolorům Zákazníka, a to na
základě žádosti Zákazníka a na jeho náklady; a (b) na vyžádání a poté, co (pokud je to možné)
obdržela oznámení v přiměřené lhůtě předem, poskytnout Zákazníkovi nebo jeho interním či
externím auditorům nebo kontrolorům kopie záznamů IBM týkajících se služby Cloud Service, je-li
to nezbytné za účelem splnění regulatorních požadavků ze strany Zákazníka; a (c) vyhovět (na
náklady Zákazníka) jakékoli odůvodněné žádosti Zákazníka o informace vztahující se k nabídce
Cloud Service, jež Zákazník může požadovat za účelem splnění požadavků vyplývajících ze zákona
U.S. Sarbanes-Oxley Act of 2002 (nebo požadavků vyplývajících z jakýchkoli následných,
obdobných nebo nahrazujících právních předpisů, pravidel či pokynů). Ve všech případech musí
Zákazník a jeho auditoři nebo kontroloři podepsat s IBM standardní smlouvu o zachování
mlčenlivosti, která chrání informace zveřejňované nebo zpřístupňované v rámci jakékoli činnosti
uvedené výše.

f.

Je-li použit v tomto Oddíle 1, pojem "Nástroj" označuje držení každé jedinečné smlouvy nebo
transakce mezi dvěma či více právnickými osobami, která definuje výměnu finančních nebo
fyzických aktiv, včetně mimo jiné (a) obchodovatelného cenného papíru identifikovatelného
jedinečným identifikátorem cenných papírů (např. CUSIP, SEDOL, ISIN), (b) produktů komerčního
bankovnictví (včetně podnikového a maloobchodního bankovnictví a bankovnictví pro malé a
střední podniky), (c) OTC nebo derivátů obchodovaných na burze (ať už definovaných podle
definice ISDA, nebo na základě přizpůsobené smlouvy), (d) repo operací a zapůjčení cenných
papírů a (e) komodit nebo jiných fyzických aktiv.

IBM Algo Risk Service Standard Processing on Cloud poskytuje sled prací a dávkové zpracování
vyžadované k provádění simulací, které definují službu Risk Service on Cloud. Tento rozsah simulace je
definován počtem jedinečných jistin (dokumentů), pro které byla požadována analýza rizika. Konkrétní
analýzy, scénáře a další výstupy jsou definovány v dokumentu IBM Algo Risk Service on Cloud – Risk
Analytics Details. Služba IBM Algo Risk Service Standard Processing on Cloud je fakturována podle
vrstev na základě maximálního počtu Nástrojů (započítávaných jako Dokumenty) zpracovaných za měsíc.
Služba Cloud Service poskytuje denní, týdenní nebo měsíční plán zpracování s řadou voleb, jak je
popsáno níže.

1.1

Volitelné komponenty

1.1.1

IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud
IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud je numerické řešení, které pomáhá při výběru vhodných
cenných papírů a příslušných alokací za účelem dosažení konkrétních cílů v oblasti rizika a návratnosti.
Proces je schopen rovněž zvážit reálná omezení, jako jsou náklady na obchodování, alokační a
koncentrační omezení, a plány rizika, která umožňují sestavení a modelování skupin optimalizačních
problémů.
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IBM Algo Risk Service Optimizer on Cloud umožňuje Zákazníkovi následující:

1.1.2

a.

dosáhnout absolutního cíle, pokud jde o aditivní nebo vážené aditivní měření, jako jsou hodnota,
návratnost, beta, trvání;

b.

sladit aditivní nebo vážené aditivní měření, jako jsou hodnota, návratnost, beta, trvání, mezi
portfoliem a benchmarkem;

c.

maximalizovat očekávanou hodnotu nebo návratnost portfolia;

d.

minimalizovat očekávanou ztrátu (tzv. "tail loss") portfolia v jakémkoli konfidenčním intervalu;

e.

minimalizovat regret (regret = preference nízkorizikových produktů i za cenu ztráty možného
výnosu) mezi portfoliem a benchmarkem, v jakémkoli konfidenčním intervalu;

f.

minimalizovat kolísání v portfoliu na absolutní bázi; a

g.

minimalizovat chyby sledování mezi portfoliem a benchmarkem.

IBM Algo Risk Service Counterparty Credit Exposure on Cloud
IBM Algo Risk Service Counterparty Credit Exposure on Cloud umožňuje monitorování, měření a správu
úvěrového rizika protistrany s cílem poskytnout přehled o dopadu změn složení portfolia na vystavení trhu
a expozice úvěru.
Cloud Service:

1.1.3

a.

poskytuje přehled o trhu a úvěru v rámci téže aplikace, včetně přístupu "co dělat, když" ("what-if")
ke změnám ve skladbě portfolia, a nabízí schopnost vidět dopad na riziko trhu a na úvěrové riziko;

b.

zavádí novou sadu výstupních atributů, jako jsou prahová hodnota marže a čistá maximální
expozice;

c.

pomáhá Zákazníkům identifikovat a řešit klíčové problémy týkající se vystavení úvěrovému riziku,
včetně:
(1)

identifikace oblastí, které jsou vystaveny velkému riziku ve firmě i u protistran (členěno podle
regionů a financování), a jaký vliv mohou mít změny, k nimž dojde přes noc, na toto vystavení
riziku;

(2)

určení, jak velké potenciální ztráty by mohly být výsledkem vystavení úvěrovému riziku;

(3)

hodnocení účinnosti technik pro zmírnění úvěrového rizika a určení, zda existují další
prostředky pro obchodování s protistranou;

(4)

monitorování a nastavení limitů vystavení úvěrovému riziku a tvorby sestav týkajících se
profilů vystavení riziku v čase a různém kontextu;

(5)

prohlížení dopadu určitých zátěžových testů na vystavení úvěrovému riziku; a

(6)

podpora analýz typu "co dělat, když" ("what-if"), jako jsou změny dohod o započtení (tzv.
netting) za chodu, za účelem zjištění dopadu na vystavení úvěrovému riziku.

IBM Algo Risk Service Intra-Day Processing on Cloud
IBM Algo Risk Service Intra-Day Processing on Cloud umožňuje Zákazníkovi požadovat aktualizace
portfolií, data týkající se pozice a analytické údaje týkající se rizika, které byly získány prostřednictvím
služby Risk Service on Cloud za dohodnutou časovou lhůtu (například za hodinu), tj. za dobu kratší, než
je standardní noční dávkové zpracování služby Algo Risk Service. Zpracování IBM Algo Risk Service
Intra-Day je omezeno na 1 000 Nástrojů a na používání standardních skupin scénářů, jak je uvedeno v
Dokumentu s podrobnostmi o službě. Požadavky na zpracování typu Intra-day jsou podávány
prostřednictvím portálu podpory IBM Algo Risk Service.

1.1.4

IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud
IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud má standardní alokaci úložiště pro výstupní data
vypočítaná na základě počátečního počtu Nástrojů a scénářů, pro které byla provedena registrace. IBM
Algo Risk Service Data Archive on Cloud nabízí standardní úložiště předchozích dávkových relací v
souladu s níže uvedeným plánem:
●

denní relace pro aktuální týden;

●

týdenní relace pro aktuální měsíc;

●

měsíční relace od posledního pracovního dne předchozího měsíce.
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IBM Algo Risk Service Data Archive on Cloud nabízí volbu ukládání výstupních dat generovaných
službou IBM Algo Risk Service on Cloud za delší období; prodává se na bázi počtu gigabajtů.
1.1.5

IBM Algo Risk Service Risk & Financial Engineering Workbench on Cloud
IBM Algo Risk Service Risk & Financial Engineering Workbench on Cloud umožňuje Zákazníkovi
instalovat aktivační software IBM Algo One Risk & Financial Engineering Workbench (RFEWB) na
počítači Zákazníka.
RFEWB lze použít ve spojení s datovým výstupem relace z nabídky Cloud Service obsahujícím 1
jednotku ze všech odeslaných finančních Nástrojů Zákazníka mapovaných na data týkající se nabídky,
cenové funkce a tržní data ("Data relace Zákazníka").
RFEWB umožňuje Zákazníkovi provádět následující operace s Daty relace Zákazníka:
a.

vyhledávat hlavní přispívající faktory související s Daty relace Zákazníka;

b.

podporovat analýzu "co dělat, když" ("what-if");

c.

podporovat analýzu zátěže;

d.

rychle zjistit chyby a podle potřeby žádat o opravy nebo změny prostřednictvím portálu podpory
nabídky Cloud Service; a

e.

anotovat relace klíčovými závěry pro analýzu výsledků týkajících se rizika.

RFEWB smí být používán pouze během období registrace nabídky Cloud Service.
1.1.6

IBM Algo Risk Service Interactive Users on Cloud
IBM Algo Risk Service Interactive Users on Cloud umožňuje Zákazníkům dle potřeby přidávat další
uživatele webového portálu.

1.1.7

IBM Algo Risk Service ARA Enabling Software
IBM Algo Risk Service ARA Enabling Software umožňuje Zákazníkům instalovat aktivační software Algo
Risk Aggregator (ARA) na vlastních počítačích namísto použití standardního webového portálu Algo Risk
Service on Cloud.
Algo Risk Aggregator smí být používán pouze během období registrace nabídky Cloud Service.

1.1.8

IBM Algo Risk Service Axioma Equity Models
IBM Algo Risk Service Axioma Equity Models jsou dostupné ve třech vydáních:
a.

Edice Entry Edition – až 15 miliard USD aktiv jmění ve správě.

b.

Edice Standard Edition – 15 miliard USD až 45 miliard USD aktiv jmění ve správě; a

c.

Edice Enterprise Edition – více než 45 miliard USD aktiv jmění ve správě.

Modely hodnoty akcií pocházejí od Axioma. Zákazníci mohou získat přístup k faktorovému modelu a
rovněž k systému pro hodnocení rizika u portfolia sestávajícího z různých druhů aktiv (tzv. multi-asset
class). Zákazníci používají faktorové modely pro rozhodování o skladbě portfolia a k provádění analýzy
scénářů pro portfolio a jednotlivé druhy akcií.
1.1.9

IBM Algo Risk Service Risk Data
IBM Algo Risk Service Risk Data je služba, která načítá, zpracovává, ověřuje a poskytuje data o trhu
vyžadovaná procesy analýzy rizik IBM, a je dále vysvětlena v následujících třech dokumentech:
●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Market Data Guide

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Instrument Model Specifications

●

IBM Algo Risk Service on Cloud – Data Coverage Guide

Tato služba poskytuje data, individuální detaily zabezpečení a základní faktorová data, požadovaná ke
spuštění analýz stanovených službou Risk Service on Cloud. Poplatky účtované za tato data vycházejí z
měsíčního průměru počtu Nástrojů zpracovaných za den.
1.1.10 IBM Algo Risk Service Point in Time Processing on Cloud
IBM Algo Risk Service Point in Time Processing on Cloud je rozšíření ke službě Algo Risk Service on
Cloud, které provádí zpracování pro zpětné časové okamžiky (jako je konec předchozího měsíce nebo
čtvrtletí). Toto rozšíření vyžaduje, aby Zákazník poskytl agregované pozice a data týkající se transakcí
OTC v definovaném formátu, jak je uvedeno v příručce Input File Guide.
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2.

Ochrana obsahu a údajů
Datový list zpracování a ochrany údajů (Datový list) poskytuje specifické informace o službě Cloud
Service týkající se typu Obsahu, který je povoleno zpracovávat, využívaných činností vztahujících se ke
zpracování, funkcí ochrany údajů a specifických aspektů uchovávání a vrácení Obsahu. Veškeré detaily
nebo vysvětlení a podmínky, včetně povinností Zákazníka, vztahující se k využívání služeb Cloud Service
a funkcí ochrany údajů, pokud existují, jsou uvedeny v této části. K využívání služby Cloud Service
Zákazníkem se může vztahovat i více Datových listů, v závislosti na možnostech zvolených Zákazníkem.
Datový list může být dostupný pouze v angličtině, nikoli v lokálním jazyce. Bez ohledu na jakékoliv
zvyklosti nebo praxi podle místního práva strany potvrzují, že rozumí angličtině a souhlasí s jejím využitím
jako vhodného jazyka pro akvizici a používání služeb Cloud Service. Následující Datové listy platí pro
službu Cloud Service a její dostupné možnosti. Zákazník potvrzuje, že i) společnost IBM smí dle potřeby
a okolností upravit Datové listy dle vlastního uvážení a ii) takové změny budou mít přednost před
předchozími verzemi. Účelem jakékoliv změny Datových listů bude i) zlepšit nebo vyjasnit stávající
závazky, ii) zachovat soulad s aktuálně platnými normami a platnými právními předpisy nebo iii) upravit
další závazky. Žádné změny Datových listů nebudou podstatným způsobem snižovat ochranu dat služby
Cloud Service.
Odkaz(y) na příslušné Datové listy:
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=B2301360C23111E6A98AAE81A233E762
Zákazník je povinen učinit nezbytné kroky za účelem objednání, aktivace nebo používání dostupných
funkcí ochrany údajů pro službu Cloud Service a přijímá odpovědnost za využívání služeb Cloud Service,
pokud Zákazník tyto kroky, včetně splnění zákonných požadavků na ochranu údajů nebo jiných
zákonných požadavků týkajících se Obsahu, neučiní.
Dodatek o zpracování údajů (Data Processing Addendum, DPA) společnosti IBM na adrese
http://ibm.com/dpa a Přílohy DPA se uplatní pro tuto Smlouvu a odkazuje se na ně jako na její součást,
pokud se na osobní údaje zahrnuté v Obsahu vztahuje Evropské obecné nařízení o ochraně údajů
(EU/2016/679) (GDPR). Příslušný Datový list pro tuto službu Cloud Service bude sloužit jako Dodatek
DPA. Pokud se uplatňuje DPA, platí závazek společnosti IBM zasílat oznámení o změnách Dílčím
zpracovatelům a právo Zákazníka vznášet námitky proti těmto změnám dle ustanovení DPA.

3.

Dohoda o úrovni služeb
IBM poskytuje pro službu Cloud Service následující Dohodu o úrovni služeb, jak je uvedeno v Dokumentu
o oprávnění (Proof of Entitlement). Dohoda o úrovni služeb nepředstavuje záruku. Dohoda o úrovni
služeb je k dispozici pouze pro Zákazníka a vztahuje se pouze na používání v produktivních prostředích.

3.1

Kredity za porušení úrovně dostupnosti služeb
Zákazník musí u IBM střediska technické podpory zaregistrovat tiket podpory se Závažností 1 do 24
hodin od okamžiku, kdy poprvé zjistil, že událost měla kritický obchodní dopad a služba Cloud Service
není dostupná. Zákazník musí s IBM přiměřeně spolupracovat při diagnostice a řešení problémů.
Nárok na požadavek podpory za nesplnění Dohody o úrovni služeb musí být předložen do tří pracovních
dní od konce smluvního měsíčního období. Kompenzací za platný nárok týkající se Dohody o úrovni
služeb bude kredit vydaný oproti budoucí faktuře za službu Cloud Service na základě doby, během které
nebylo zpracování produktivního systému pro Cloud Service k dispozici ("Odstávka"). Odstávka se měří
od okamžiku, kdy Zákazník nahlásí událost, do okamžiku obnovení služby Cloud Service a nezahrnuje
čas související s plánovanou nebo nahlášenou odstávkou v rámci údržby, příčinami mimo kontrolu IBM,
problémy s obsahem, technologií Zákazníka nebo třetí osoby, návrhy nebo pokyny, nepodporovanými
konfiguracemi systému a platformami nebo jinými chybami Zákazníka či incidentem zabezpečení
způsobeným Zákazníkem nebo testováním zabezpečení Zákazníka. IBM bude aplikovat nejvyšší
použitelnou kompenzaci vycházející ze souhrnné dostupnosti služby Cloud Service dosažené během
každého smluvního měsíčního období, jak je uvedeno v tabulce níže. Celková kompenzace vztahující se
k jakémukoliv smluvnímu měsíčnímu období nesmí přesáhnout deset procent z jedné dvanáctiny (1/12)
ročního poplatku za službu Cloud Service.
U spojených služeb Cloud Service (jednotlivé služby Cloud Service prodávané formou balíku jako jedna
nabídka za jednu kombinovanou cenu) se při výpočtu kompenzace bude vycházet z jediné kombinované
měsíční ceny za Cloud Service v balíku, nikoliv z měsíčního poplatku za registraci každé jednotlivé služby
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Cloud Service. Zákazník smí uplatnit pouze nároky, které se týkají jedné individuální služby Cloud
Service v balíku.

3.2

Úrovně služeb
Dostupnost Cloud Service v průběhu smluvního měsíčního období
Dostupnost v průběhu smluvního měsíčního období

Kompenzace
(% měsíčního registračního poplatku* za smluvní
měsíční období, za které je uplatňován nárok)

Méně než 99,5 %

2%

Méně než 99 %

5%

Méně než 95 %

10 %

* Pokud byla služba Cloud Service získána od Obchodního partnera IBM, bude měsíční registrační
poplatek vypočítán na základě aktuálního ceníku pro Cloud Service, který je platný pro smluvní měsíční
období, na které se nárok vztahuje, se slevou 50 %. IBM Zákazníkovi přímo poskytne slevu.
Procento dostupnosti se vypočítá jako: celkový počet minut v rámci smluvního měsíčního období minus
celkový počet minut Odstávky za smluvní měsíční období, děleno celkovým počtem minut za smluvní
měsíční období.

4.

Technická podpora
Technická podpora pro službu Cloud Service je poskytována prostřednictvím portálu Client Success
Portal: https://support.ibmcloud.com. Podpora SaaS (software as a service) IBM dostupná na adrese
https://www-01.ibm.com/software/support/saas_support_guide.html uvádí kontaktní údaje technické
podpory a další informace a procesy. Technická podpora je nabízena se službou Cloud Service a není
dostupná jako samostatná nabídka.

5.

Oprávnění a informace o fakturaci

5.1

Metriky poplatků
Služba Cloud Service je poskytována v rámci metriky poplatků uvedené v Transakčním dokumentu:
a.

Oprávněný uživatel – je měrnou jednotkou, na jejímž základě lze získat službu Cloud Service.
Zákazník je povinen získat samostatná, vyhrazená oprávnění pro každého jedinečného
Oprávněného uživatele, kterému byl udělen přístup ke službě Cloud Service jakýmkoli způsobem
přímo či nepřímo (například prostřednictvím multiplexovacího programu, zařízení nebo aplikačního
serveru). Je nutno získat dostatečný počet oprávnění, který bude pokrývat počet Oprávněných
uživatelů, kterým byl udělen přístup ke službě Cloud Service během období měření uvedeného v
Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement) nebo v Transakčním dokumentu Zákazníka.

b.

Dokument – je měrnou jednotkou, na jejímž základě lze získat IBM Cloud Service. Dokument je
definován jako konečný objem dat, která jsou obsažena mezi záhlavím a zápatím dokumentu, jež
vyznačují začátek a konec, nebo jakákoliv elektronická reprezentace fyzického dokumentu. Je
nutno získat dostatečný počet oprávnění, který bude pokrývat celkový počet Dokumentů
zpracovaných službou IBM Cloud Service během období měření uvedeného v Zákazníkově
Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement) nebo v Transakčním dokumentu.

c.

Sjednaná služba – je měrnou jednotkou, na jejímž základě lze získat služby. Sjednaná služba
sestává z odborných služeb a/nebo ze služeb v oblasti vzdělávání týkajících se služby Cloud
Service. Je nutno získat dostatečný počet oprávnění, který bude pokrývat každou Sjednanou
službu.

d.

Gigabajt-měsíc – je měrnou jednotkou, na jejímž základě lze získat službu IBM Cloud Service.
Gigabajt je dvě na třicátou bajtů. Je nutno získat dostatečný počet oprávnění, který bude pokrývat
průměrný počet Gigabajtů, po zaokrouhlení nahoru na nejbližší Gigabajt, použitý, uložený nebo
nakonfigurovaný ve službě IBM Cloud Service v průběhu každého měsíce během období měření
uvedeného v Zákazníkově Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement) nebo v Transakčním
dokumentu.

i126-6369-09 (02/2018)

Strana 6 z 20

5.2

e.

Instance – je měrnou jednotkou, na jejímž základě lze získat službu Cloud Service. Instance je
přístup ke specifické konfiguraci služby Cloud Service. Pro každou Instanci Cloud Service
zpřístupněnou a používanou během období měření uvedeného v Zákazníkově Dokumentu o
oprávnění (Proof of Entitlement) nebo Transakčním dokumentu Zákazníka je nutno získat
dostatečný počet oprávnění.

f.

Uživatel typu Legacy ARA User, Legacy Concurrent User, Legacy GUI User a Původní
smlouva (Legacy Contract) – jsou měrnými jednotkami, na jejichž základě lze získat nabídku
Cloud Service. IBM již nadále neobchoduje aktivně na základě metrik poplatků typu Legacy. IBM
však smí, na základě svého výlučného a výhradního uvážení, souhlasit s rozšířením stávajících
oprávnění Zákazníka o užívání určitých verzí nabídky Cloud Service ("Původní SaaS") na základě
oprávnění typu Legacy. Nabídky Cloud Service získané na základě metriky poplatků typu Legacy
jsou označeny výrazem "Legacy" u názvu nabídky Cloud Service v Transakčním dokumentu. Na
užívání všech Původních SaaS Zákazníka se vztahují podmínky metriky poplatků uvedené ve
smlouvě, v souladu s níž Zákazník původně získal oprávnění k užívání Původních SaaS ("Původní
smlouva"). Podmínky Původní smlouvy nesmí být za žádných okolností vykládány jako rozšíření
práva Zákazníka užívat Původní SaaS v rozsahu překračujícím rozsah uvedený v Transakčním
dokumentu ani nesmí být žádné jiné podmínky, než jsou podmínky specifikované metriky poplatků
pro Původní SaaS, považovány za podmínky, jimiž se řídí užívání nabídky Cloud Service.

g.

Požadavek – je měrnou jednotkou, na jejímž základě lze získat IBM Cloud Service. Požadavek je
úkon Zákazníka, kterým oprávnil IBM k provedení služby. V závislosti na službě může mít
Požadavek podobu písemného oznámení nebo žádosti o podporu provedené telefonicky, e-mailem
nebo online. Je nutno získat dostatečný počet oprávnění, který bude pokrývat celkový počet
Požadavků zaslaných prostřednictvím služby IBM Cloud Service během období měření uvedeného
v Dokumentu o oprávnění nebo v Transakčním dokumentu Zákazníka.

Poplatky za překročení limitu
Pokud skutečné používání služby Cloud Service během období měření překračuje oprávnění uvedená v
Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement), bude poplatek za překročení účtován v sazbě stanovené v
Transakčním dokumentu v měsíci následujícím po takovém překročení.

5.3

Fakturační frekvence
Na základě vybrané fakturační frekvence bude IBM fakturovat Zákazníkovi splatné poplatky na začátku
fakturačního období frekvence, s výjimkou poplatků za překročení a typ použití, které budou fakturovány
zpětně.

5.4

Ověření
Zákazník i) povede a na vyžádání poskytne záznamy a výstupy ze systémových nástrojů v rozsahu
přiměřeně potřebném pro IBM a jejího nezávislého auditora pro účely kontroly dodržování této Smlouvy
ze strany Zákazníka a ii) neprodleně objedná a uhradí veškerá požadovaná oprávnění dle příslušné
aktuální sazby IBM a uhradí i další poplatky a závazky stanovené na základě výsledků takového ověření,
které IBM uvede na faktuře. Tyto povinnosti vzniklé v souvislosti s kontrolou dodržování podmínek jsou a
budou účinné po dobu poskytování služby Cloud Service a ještě dva roky poté.

6.

Smluvní období a možnost obnovení
Smluvní období pro poskytování služby Cloud Service začíná datem, kdy IBM Zákazníkovi oznámí, že mu
byl udělen přístup ke službě Cloud Service, jak je uvedeno v Dokumentu o oprávnění (Proof of
Entitlement). Dokument o oprávnění určí, zda se Cloud Service obnovuje automaticky, je používána
nepřetržitě, nebo zda je po uplynutí smluvního období ukončena.
V případě automatického obnovení platí, že pokud Zákazník neposkytne 90 dní před datem ukončení
období písemné oznámení o záměru nabídku neobnovit, bude služba Cloud Service automaticky
obnovena na období uvedené v Dokumentu o oprávnění (Proof of Entitlement).
V případě průběžného používání bude služba Cloud Service dále dostupná na měsíční bázi, dokud
Zákazník neposkytne 90 dní předem písemnou výpověď. Po ukončení takového 90denního období
zůstane služba Cloud Service k dispozici do konce kalendářního měsíce.
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7.

Dodatečné podmínky

7.1

Obecné
Zákazník souhlasí, že IBM může Zákazníka veřejně označovat jako odběratele služby Cloud Service v
reklamních nebo marketingových sděleních.
Zákazník nesmí používat služby Cloud Services samostatně nebo v kombinaci s jinými službami či
produkty, na podporu kterékoliv z níže uvedených vysoce rizikových činností: návrh, výstavba, řízení
nebo údržba jaderných zařízení, systémů hromadné přepravy, systémů řízení automobilů, systémů řízení
letecké dopravy, zbrojních systémů nebo letecké navigace či komunikace; nebo jakékoliv jiné činnosti, při
které by mohlo selhání služby Cloud Service způsobit vznik závažného rizika smrti nebo vážného úrazu.

7.2

Aktivační software
Služba Cloud Service vyžaduje použití aktivačního softwaru, který si Zákazník stáhne do svých systémů
pro usnadnění používání služeb Cloud Service. Zákazník je oprávněn používat aktivační software
výhradně ve spojení s užíváním služby Cloud Service. Aktivační software je Zákazníkovi poskytován za
následujících podmínek:
Aktivační software

7.3

Příslušné licenční podmínky (pokud existují)

IBM Algo One Risk & Financial Engineering Workbench
5.1 (pro IBM Algo Risk Service Risk & Financial
Engineering Workbench on Cloud)

http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/
displaylis/1F0D7ABED574F04685257D8F007B192D

IBM Algo One Risk Aggregator 5.1 (pro IBM Algo Risk
Service ARA Enabling Software)

http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/
displaylis/010569557F75AB3D85257FCB003D73A8

Soubory cookie
IBM Algo Risk Service on Cloud využívá paměťové soubory cookie relace, které po ukončení stávající
relace uživatele přestanou být funkční a jsou zničeny, když uživatel zavře prohlížeč nebo skončí platnost
relace prohlížeče.

7.4

Složené hodnocení úvěruschopnosti
Složené hodnocení úvěruschopnosti IBM Algo Risk Service není sponzorováno, schváleno ani
podporováno ratingovou agenturou. Ačkoliv hodnocení poskytované ratingovou agenturou může být
použito jako vstup pro složené hodnocení úvěruschopnosti IBM Algo Risk Service, toto hodnocení není
sponzorováno, schváleno ani podporováno ratingovou agenturou. Ratingové agentury nenesou
odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, exemplární, kompenzační, penalizační, speciální nebo
následné škody, náklady, výdaje, odměnu za právní zastoupení ani ztráty (včetně ztráty příjmu nebo
ušlého zisku a nákladů či ztráty příležitosti způsobené nedbalostí) v souvislosti s jakýmkoliv použitím
složeného hodnocení úvěruschopnosti IBM Algo Risk Service nebo jakýmkoliv hodnocením použitým
jako jeho vstup. V rozsahu, v němž bylo složené hodnocení úvěruschopnosti IBM Algo Risk Service
vytvořeno pomocí hodnocení poskytnutého ratingovou agenturou, bylo takovéto hodnocení použito v
souladu s licencí od dané ratingové agentury a s vyhrazením veškerých práv ve vztahu k takovému
hodnocení.

7.5

Odkazy na webové stránky třetích stran nebo ostatní služby
Pokud Zákazník přenáší obsah na webovou stránku třetích osob nebo jinou službu / z webové stránky
třetích osob nebo jiné služby, která je propojena se službou Cloud Service nebo je jejím prostřednictvím
zpřístupněna, Zákazník poskytne společnosti IBM souhlas pro umožnění takového přenosu obsahu,
nicméně tato interakce probíhá pouze mezi Zákazníkem a webovou stránkou nebo službou třetí osoby.
IBM neposkytuje žádné záruky či nečiní prohlášení ohledně takových webových stránek, služeb či údajů
třetích stran a nenese odpovědnost za kvalitu takových webových stránek, služeb nebo údajů třetích
osob.

7.6

Povolené užívání
Zákazník je oprávněn vytvořit přiměřený počet tištěných kopií dokumentace Cloud Service popsané v
Článku 1 tohoto Popisu služeb a zveřejnit elektronické kopie na intranetu nebo interních webových
stránkách pro výhradní užívání Zákazníkem, avšak za předpokladu, že všechny kopie dokumentace
služby Cloud Service nebo jakákoli jejich část nesou oznámení o autorském právu ve prospěch IBM.
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Pokud není v tomto Popisu služeb uvedeno jinak, Zákazník nesmí kopírovat, upravovat, distribuovat nebo
zpětně analyzovat žádná data, která Zákazník získá nebo prohlíží ze služby Cloud Service.
IBM (i) je oprávněna kompilovat a analyzovat anonymní, agregovaná, souhrnná data týkající se
Zákazníkova užívání služby Cloud Service, a (ii) smí připravovat zprávy, studie, analýzy a jiné výstupy z
takových kompilací a analýz (souhrnně "Kompilovaná data"). IBM si ponechává veškerá vlastnická práva
k jakýmkoli Kompilovaným datům.
IBM je oprávněna zkopírovat údaje Zákazníka na neproduktivní server v rámci prostředí Cloud Service, a
to pro výhradní a omezený účel, kterým je testování a zvyšování kvality nabídky Cloud Service.

7.7

Popis integrace, konfigurace a služeb Zákazníka
Algo Risk Service on Cloud je spravovaná nabídka služby s přizpůsobenou instancí pro každého
zákazníka. Dohoda o službách pro implementaci vyhrazené instance Zákazníka bude IBM realizována v
rámci vzájemně odsouhlaseného popisu služeb, který bude předmětem samostatné smlouvy.

7.8

Podmínky vyžadované našimi dodavateli
Cloud Service závisí zejména na materiálech poskytnutých dodavateli - třetími stranami. Zákazník
souhlasí s ustanoveními Přílohy C, která uvádí podmínky, jež stanovili tito dodavatelé a s nimiž jsme
povinni Zákazníka seznámit.
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Popis služby
Příloha A
Tento dokument je Přílohou A k Popisu služeb IBM. Tato Příloha A platí pouze v rozsahu, ve kterém si Zákazník
zaregistroval volbu zpracování dat třetí strany, která odkazuje na jednoho z Dodavatelů dat uvedených níže. V
případě rozporu podmínek mezi Smlouvou, Popisem služeb, Transakčním dokumentem a touto Přílohou A mají
podmínky této Přílohy A přednost v rozsahu tohoto rozporu.

1.

2.

Dodavatelé dat
a.

IBM jménem Zákazníka přímo od specifikovaných dodavatelů dat, kteří jsou třetími stranami
("Dodavatel dat"), získá a bude spravovat data, která takový Dodavatel dat poskytl ("Data od
dodavatele"), jak vyžaduje Zákazník v rámci nabídky Cloud Service, v souladu s podmínkami
Smlouvy, Popisem služeb, Transakčním dokumentem a podmínkami této Přílohy A.

b.

Berete na vědomí, že musíte mít uzavřenou smlouvu přímo s každým takovým Dodavatelem dat
("smlouva Client Data Vendor Agreement"). Zákazník bere na vědomí, že podmínky užívání, které
jsou obsaženy ve smlouvě Client Data Vendor Agreement, kterou Zákazník uzavřel, a v této Příloze
A mohou být více omezující než podmínky Smlouvy, Popisu služby a Transakčního dokumentu.
Zákazník bere na vědomí, že se jeho užívání Dat od dodavatele řídí více omezujícími podmínkami
užívání, včetně - nikoli však pouze - jakéhokoli výstupu z nabídky Cloud Service, který obsahuje
Data od dodavatele nebo je z takových dat odvozen. V případě, že smlouva Client Data Vendor
Agreement Klienta z jakéhokoli důvodu skončí, bude ukončena nebo skončí její smluvní období,
automaticky a bez předchozího upozornění tím skončí i povinnost IBM zpracovávat Data od
dodavatele.

Poplatky
V případě, že Dodavatel dat zvýší poplatky za Data od dodavatele, je IBM oprávněna kdykoli zvýšit tu
část poplatků za nabídku Cloud Service, která se týká zpracování Dat od dodavatele jménem Zákazníka.
Zákazník přebírá odpovědnost za takové zvýšení a je povinen takové zvýšení zaplatit.

3.

Náhrada škody
Zákazník souhlasí s tím, že IBM a jejím poskytovatelům licencí, kteří jsou třetími stranami, a jejich
příslušným Příbuzným společnostem, včetně jejich příslušných vedoucích pracovníků, pracovníků,
zaměstnanců a zástupců, poskytne náhradu škody a zbaví je odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoli
nároky, ztrátami, škodami, závazky, náklady a výdaji, včetně přiměřených poplatků a výdajů za právního
zástupce, jež vznikly jakýmkoli způsobem na základě: (i) užívání nebo neschopnosti užívat (ze strany
Zákazníka nebo jakékoli třetí strany) jakýchkoli Dat od dodavatele, včetně - nikoli však pouze - jakéhokoli
výstupu z nabídky Cloud Service, který obsahuje Data od dodavatele nebo je z takových dat odvozen,
nebo jakýchkoli ochranných známek Dodavatele dat nebo jakýchkoli rozhodnutí či rad vzniklých na
základě takového užívání; nebo (ii) jakéhokoli Zákazníkova porušení jakéhokoli ustanovení obsaženého v
této Příloze A nebo ve smlouvě Customer Data Vendor Agreement nebo v jakékoli jiné smlouvě, kterou
mohl Zákazník uzavřít s Dodavatelem dat; nebo (iii) jakéhokoli případu, kdy IBM poruší smlouvu se
zástupcem IBM zajišťujícím zpracování, která byla uzavřena s Dodavatelem dat ("smlouva IBM
Processing Agent Agreement"), a to v souvislosti tohoto porušení s tím, že Zákazník porušil podmínky
této Přílohy A nebo jakékoli smlouvy, kterou mohl Zákazník uzavřít s Dodavatelem dat, včetně - nikoli
však pouze - smlouvy Client Data Vendor Agreement; nebo (iv) užívání jakýchkoli Dat od dodavatele
společností IBM jménem Zákazníka, za předpokladu, že IBM neporušuje svou smlouvu IBM Processing
Agent Agreement, kterou uzavřela s tímto Dodavatelem dat; nebo (v) jakéhokoli Zákazníkova užívání
nebo rozšiřování jakýchkoli Dat od dodavatele, včetně - nikoli však pouze - jakéhokoli výstupu z nabídky
Cloud Service, který obsahuje taková Data od dodavatele nebo je z nich odvozen, a to po datu, kdy
skončí platnost smlouvy Customer Data Vendor Agreement, kterou Zákazník uzavřel, nebo (vi) XXX

4.

Vyloučení záruk
a.

Zákazník bere na vědomí, že IBM zpracovává Data od Dodavatele pro pohodlí Zákazníka a ani IBM
ani poskytovatelé licencí IBM, kteří jsou třetími stranami, ani jejich příslušné příbuzné společnosti
nenesou žádnou odpovědnost, podmíněnou nebo jinou, za jakákoli prodlení s poskytnutím dat,
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nepřesnosti, chyby v Datech od dodavatele nebo chybějící informace v těchto datech, ani za kvalitu,
dostupnost nebo užívání Dat od dodavatele, ani za jakýkoli úraz nebo škody, následné nebo jiným
způsobem vzniklé na jejich základě nebo jimi zapříčiněné, nebo jinou odpovědnost v souvislosti s
touto Přílohou A, a to z jakékoli příčiny a bez ohledu na to, zda tato odpovědnost vznikla či
nevznikla v důsledku nedbalosti IBM. Zpracování Dat od dodavatele, které zajišťuje IBM, závisí na
datech a komunikaci s jednotlivými Dodavateli dat a s mnoha třetími stranami a může být
přerušeno. IBM v žádném případě nezaručuje, že bude bez přerušení získávat a zpracovávat Data
od dodavatele a IBM nenese vůči Zákazníkovi žádnou odpovědnost v případě, že dojde k takovému
přerušení. DATA OD DODAVATELE (VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE - VÝSTUPU Z NABÍDKY
CLOUD SERVICE, KTERÝ OBSAHUJE DATA OD DODAVATELE NEBO JE Z TAKOVÝCH DAT
ODVOZEN) JSOU ZPRACOVÁVÁNA PRO ZÁKAZNÍKA A JSOU ZÁKAZNÍKOVI POSKYTOVÁNA
NA BÁZI "JAK JSOU". IBM, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE, KTEŘÍ JSOU TŘETÍMI
STRANAMI, A JAKÁKOLI TŘETÍ STRANA, KTERÁ JE ZAPOJENA DO VYTVÁŘENÍ NEBO
KOMPILOVÁNÍ DAT OD DODAVATELE NEBO KTERÁ MÁ K TĚMTO ČINNOSTEM VZTAH, A
TAKÉ JEJÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNÉ PŘÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI, NESTANOVÍ ŽÁDNÁ
PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VYJÁDŘENÉ KONKLUDENTNÍ, POKUD
JDE O DATA OD DODAVATELE (NEBO O JEJICH UŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKY ZÍSKANÉ NA
ZÁKLADĚ JEJICH UŽÍVÁNÍ NEBO O JAKÁKOLI ROZHODNUTÍ ČI RADY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ
TAKOVÉHO UŽÍVÁNÍ). IBM, JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE, KTEŘÍ JSOU TŘETÍMI
STRANAMI, A JAKÁKOLI JINÁ TŘETÍ STRANA, KTERÁ JE ZAPOJENA DO VYTVÁŘENÍ NEBO
KOMPILOVÁNÍ DAT OD DODAVATELE, VÝSLOVNĚ VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY
VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE - ZÁRUK PLYNOUCÍCH Z
VLASTNICTVÍ, PŮVODNOSTI, PŘESNOSTI, SPRÁVNOSTI, ÚPLNOSTI, VÝKONU,
SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI, NEPORUŠENÍ NEBO NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV TŘETÍCH
STRAN, KVALITY, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO JAKÝKOLIV URČITÝ ÚČEL NEBO
UŽÍVÁNÍ.
b.

ZÁKAZNÍK V PLNÉM ROZSAHU PŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST A Z NÍ PLYNOUCÍ RIZIKA
SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM DAT OD DODAVATELE, KTERÉ MŮŽE ZÁKAZNÍK REALIZOVAT,
POVOLIT NEBO ZAPŘÍČINIT (VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE - VÝSTUPU Z NABÍDKY CLOUD
SERVICE, KTERÝ OBSAHUJE DATA OD DODAVATELE NEBO JE Z TAKOVÝCH DAT
ODVOZEN, NEBO VČETNĚ JINÝCH VÝSLEDKŮ UŽÍVÁNÍ DAT OD DODAVATELE NEBO
VÝKONU S TĚMITO DATY SPOJENÉHO). NIKOLI NA ÚJMU ODLIŠNÝCH USTANOVENÍ
SMLOUVY, POPISU SLUŽEB, OBJEDNÁVKY NEBO TÉTO PŘÍLOHY A PLATÍ, ŽE IBM NEBO
JAKÁKOLI JEJÍ PŘÍBUZNÁ SPOLEČNOST JEJÍ ČI JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCE, KTEŘÍ
JSOU TŘETÍMI STRANAMI, NEBO JAKÁKOLIV JINÁ TŘETÍ STRANA, KTERÁ JE ZAPOJENA DO
VYTVÁŘENÍ NEBO KOMPILOVÁNÍ DAT OD DODAVATELE NEBO KTERÁ MÁ K TĚMTO
ČINNOSTEM VZTAH, NENESOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKOVI
NEBO K JAKÉKOLI JINÉ TŘETÍ STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ
ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE - NEMOŽNOSTI UŽÍVAT,
UŠLÉHO ZISKU, NEDOSAŽENÍ ZISKU NEBO PŘÍJMŮ, NEDOSAŽENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH
ÚSPOR, ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA NEBO REPUTACE, ZTRÁTY
OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NEBO ZBYTEČNĚ VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ NEBO ZA JINÉ
NÁHRADY ŠKODY, SANKCE NEBO JINÉ EKONOMICKÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY, K NIMŽ DOŠLO NA ZÁKLADĚ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (VČETNĚ NIKOLI VŠAK POUZE - NEDBALOSTI NEBO ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI), NA ZÁKLADĚ
SMLOUVY NEBO VZNIKLÝMI JINAK V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU, PODMÍNKAMI UŽÍVÁNÍ
NEBO TOUTO PŘÍLOHOU A, POKUD JDE O DATA OD DODAVATELE, ZÁKAZNÍKOVO UŽÍVÁNÍ
NEBO NESCHOPNOST UŽÍVAT, NEBO VÝSLEDKY JEHO UŽÍVÁNÍ DAT OD DODAVATELE,
JAKÉKOLI PRODLENÍ S POSKYTNUTÍM DAT, CHYBY, PŘERUŠENÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ
DAT OD DODAVATELE ZE STRANY DODAVATELE DAT SPOLEČNOSTI IBM, NEBO PLNĚNÍ ČI
NEPLNĚNÍ TÉTO PŘÍLOHY A ZE STRANY IBM, BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY, ANI KDYŽ
IBM, JAKÁKOLI JEJÍ PŘÍBUZNÁ SPOLEČNOST NEBO JAKÝKOLI Z JEJÍCH NEBO JEJICH
POSKYTOVATELŮ LICENCE, KTEŘÍ JSOU TŘETÍMI STRANAMI, NEBO JAKÁKOLI TŘETÍ
STRANA ZAPOJENÁ DO VYTVÁŘENÍ NEBO KOMPILOVÁNÍ DAT NEBO MAJÍCÍ VZTAH K
TOMUTO VYTVÁŘENÍ ČI KOMPILOVÁNÍ, BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD
INFORMOVÁNI NEBO JINAK MOHLI MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDVÍDAT.
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5.

Certifikace
Na žádost IBM Zákazník předloží roční certifikát podepsaný jedním z oprávněných vedoucích pracovníků
Zákazníka. Tento certifikát potvrzuje, že Zákazník dodržuje své závazky a omezení uvedené v této
Příloze A.

6.

Podmínky užívání specifické pro Dodavatele dat
Následující podmínky užívání platí pouze v rozsahu, v němž IBM zpracovává pro Zákazníka Data od
dodavatele v případě níže uvedených Dodavatelů dat. Pro účely vyjasnění platí, že pokud se Zákazník
nezaregistroval k žádné volbě zpracování dat odkazující na Dodavatele dat uvedeného níže, tyto
podmínky se na Zákazníka nevztahují.

6.1

Bloomberg
V souladu se smlouvou IBM Processing Agent Agreement uzavřenou se společností Bloomberg se na
jakýkoli přístup a užívání Dat od dodavatele Bloomberg (včetně - nikoli však pouze - jakéhokoli výstupu z
nabídky Cloud Service, který obsahuje Data od dodavatele Bloomberg nebo který je z takových dat
odvozen) vztahují následující podmínky:
a.

6.2

Zákazník prohlašuje, že:
(1)

Zákazník uzavřel a má platnou a účinnou smlouvu Bloomberg Bulk Data License Agreement
nebo smlouvu Bloomberg Per Security Data License Agreement se společností Bloomberg
(dále "smlouva Bloomberg Agreement") na příslušné úrovni registrace a byly uhrazeny
všechny licenční poplatky a jiné platby, které z dané smlouvy vyplývají; a

(2)

Zákazník bude dodržovat všechny závazky a omezení uvedené ve smlouvě Bloomberg
Agreement, pokud jde o Data od dodavatele Bloomberg, včetně - nikoli však pouze jakéhokoli výstupu z nabídky Cloud Service, který obsahuje Data od dodavatele Bloomberg
nebo který je z takových dat odvozen.

b.

Zákazník bere na vědomí, že Data od dodavatele Bloomberg představují předmět duševního
vlastnictví a obchodní tajemství společnosti Bloomberg L.P. a jiných společností. Žádné skutečnosti
uvedené v této Příloze A nelze vykládat jako udělení nebo propůjčení (s výjimkou výslovně
uvedenou v tomto dokumentu) jakýchkoli práv (prostřednictvím licence nebo jiným způsobem) k
důvěrným informacím společnosti Bloomberg, nebo práv na základě jakékoli ochranné známky,
patentu, autorských práv, servisních známek, topografie integrovaného obvodu, nebo jakéhokoli
práva k duševnímu vlastnictví společnosti Bloomberg. Zákazník bude respektovat a dodržovat
veškeré přiměřené požadavky společností IBM nebo Bloomberg nebo jejich dodavatelů, které se
týkají ochrany práv těchto společností i práv jiných subjektů, přičemž tato práva vyplývají ze
smlouvy, zákona a zvykového práva a týkají se Dat od dodavatele Bloomberg. Zákazník bude Data
od dodavatele Bloomberg považovat za důvěrná data společnosti Bloomberg.

c.

Společnost Bloomberg může kdykoli podle vlastního výlučného a svrchovaného uvážení
modifikovat, doplňovat či jiným způsobem pozměňovat jakákoli Data od dodavatele Bloomberg
nebo ukončit právo Zákazníka na získávání a/nebo užívání Dat od dodavatele Bloomberg.

d.

Jakákoli redistribuce Dat od uživatele Bloomberg (včetně - nikoli však pouze - jakéhokoli výstupu z
nabídky Cloud Service, který obsahuje Data od dodavatele Bloomberg nebo který je z takových dat
odvozen) prováděná Zákazníkem je zakázána, ledaže by byla výslovně povolena ve smlouvě
Bloomberg Agreement, kterou Zákazník uzavřel.

e.

Zákazník nesmí v souvislosti s Daty od dodavatele Bloomberg podniknout jakékoli právní kroky (bez
ohledu na jeho formu), pokud od vzniku takové skutečnosti uplynula doba delší než jeden rok.

STANDARD & POOR'S (S & P)
V souladu se smlouvou IBM Processing Agent Agreement se společností S & P se na jakýkoli přístup a
užívání Dat od dodavatele S & P (včetně - nikoli však pouze - jakéhokoli výstupu z nabídky Cloud
Service, který obsahuje Data od dodavatele S & P nebo který je z takových dat odvozen) vztahují
následující podmínky:
a.

Zákazník prohlašuje, že:
(1)
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6.3

(2)

Zákazník bude dodržovat všechny povinnosti a omezení uvedené ve smlouvě S & P
Agreement, pokud jde o Data od dodavatele S & P, včetně - nikoli však pouze - výstupu z
nabídky Cloud Service, který obsahuje Data od dodavatele S & P nebo je z takových dat
odvozen;

(3)

Zákazník IBM neprodleně informuje v případě, že jeho smlouva S & P bude z nějakého
důvodu ukončena.

b.

Zákazník potvrzuje, že veškerá vlastnická práva (včetně - nikoli však pouze - autorských práv, práv
k databázím a práv k ochranným známkám) k datům S & P, včetně veškerých dat, softwaru,
produktů a dokumentace, která je v nich obsažena nebo je do nich zahrnuta, jsou a zůstanou
výhradním a výlučným vlastnictvím S & P, jejích příbuzných společností a jejich poskytovatelů
licence – třetích stran. Zákazník bude respektovat všechny přiměřené požadavky vznesené vůči
němu ze strany IBM nebo S & P (nikoli žádosti o účast coby strany ve sporu) o perfekci a ochranu
jakýchkoli práv S & P nebo jejích příbuzných společností či třetích stran, jež mají k Datům od
dodavatele S & P. Zákazník bude spolupracovat s IBM a S & P za účelem vymáhání ochrany
majetkových práv S & P v případě jakéhokoli nezákonného zásahu do těchto práv.

c.

Zákazník bude Data od dodavatele S & P (včetně - nikoli však pouze - výstupu z nabídky Cloud
Service, který obsahuje Data od dodavatele S & P nebo který je z takových dat odvozen) používat
výhradně pro účely zobrazení na terminálu a pro ad-hoc dotazy, nepovoluje-li smlouva S & P
výslovně jinak.

d.

Zákazník nebude měnit, upravovat, odstraňovat, blokovat ani zakrývat žádný obsah, copyrightovou
výhradu nebo informace týkající se vyloučení záruky, které jsou zahrnuty v Datech od dodavatele S
& P nebo jsou jejich součástí.

e.

Ukončí-li IBM zpracování Dat od dodavatele S & P v důsledku porušení smlouvy na straně
Zákazníka, je Zákazník - navíc k náhradám, které jsou uvedeny ve Smlouvě, Popisu služeb,
Transakčním dokumentu a v této Příloze A nebo které pro IBM jinak vyplývají z právních předpisů
nebo ze zásad - povinen neprodleně uhradit poplatky, které se vztahují na Data od dodavatele S &
P a které by byly splatné během zbývajícího Období registrace, kterážto částka je splatná a musí
být uhrazena jeden den před datem účinnosti takového ukončení. Zákazník souhlasí, že tento údaj
představuje realistický předběžný odhad ztrát IBM s ohledem na Data od dodavatele S & P a
nejedná se o pokutu.

London Stock Exchange, Data SEDOL
V souladu se smlouvou IBM Processing Agent Agreement s burzou LSE ("London Stock Exchange")se
na jakýkoli přístup k Datům od dodavatele LSE a užívání Dat od dodavatele LSE (včetně – nikoli však
pouze – jakéhokoli výstupu Cloud Service, který obsahuje Data od dodavatele LSE nebo který je z
takových dat odvozen) vztahují následující podmínky:
a.

Pokud si Zákazník přeje používat kódy SEDOL ve spojení se službou Cloud Service, Zákazník musí
nejdříve uzavřít samostatnou smlouvou s LSE, která to povoluje.

b.

Zákazník nesmí reprodukovat a/nebo extrahovat či redistribuovat kódy SEDOL bez předchozího
písemného souhlasu LSE.
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Popis služby
Příloha B
Tento dokument je Přílohou B k dokumentu Popis služeb IBM Service. Tato Příloha B platí pouze v rozsahu, ve
kterém si Zákazník zaregistroval volbu zpracování dat třetí strany, která odkazuje na jednoho z Dodavatelů dat
uvedených níže. V případě rozporu mezi Smlouvou, Popisem služeb, Transakčním dokumentem a touto Přílohou
B mají podmínky této Přílohy B přednost v rozsahu tohoto rozporu.

1.

2.

Přímí dodavatelé dat
a.

IBM jménem Zákazníka přímo od specifikovaných dodavatelů dat, kteří jsou třetími stranami
("Dodavatel dat"), získá a bude spravovat data, která takový Dodavatel dat poskytl ("Data od
dodavatele"), jak vyžaduje Zákazník v rámci nabídky Cloud Service, v souladu s podmínkami
Smlouvy a podmínkami Popisu služeb, Transakčního dokumentu a této Přílohy B.

b.

V případě Dodavatelů dat, jichž se týká tato Příloha B, nemusí mít Zákazník uzavřenu smlouvu
přímo s takovým Dodavatelem dat. Zákazník souhlasí, že bude Data od dodavatele - v jakékoliv
formě - používat výhradně jako součást nabídky Cloud Service v souladu s podmínkami Smlouvy,
podmínkami Popisu služeb, Transakčního dokumentu a podmínkami této Přílohy B.

c.

Zákazník bere na vědomí, že podmínky užívání, které jsou uvedeny v článku 4 této Přílohy B,
mohou být více omezující než podmínky užívání nabídky Cloud Service uvedené ve Smlouvě, v
Popisu služeb a v Transakčním dokumentu. Zákazník rovněž bere na vědomí, že se těmito více
omezujícími podmínkami užívání řídí Zákazníkovo užívání takových Dat od dodavatele, včetně nikoli však pouze - jakéhokoli výstupu nabídky Cloud Service, který obsahuje Data od dodavatele
nebo je z takových dat odvozen.

Poplatky
V případě, že Dodavatel dat zvýší poplatky za Data od dodavatele, je IBM oprávněna kdykoli zvýšit tu
část poplatků za nabídku Cloud Service, která se týká zpracování Dat od dodavatele jménem Zákazníka.
Zákazník přebírá odpovědnost za takové zvýšení a je povinen takové zvýšení zaplatit.

3.

Náhrada škody
Zákazník souhlasí, že IBM, poskytovatelům informací této společnosti, kteří jsou třetími stranami, a jejich
příslušným příbuzným společnostem a každému z příslušných vedoucích pracovníků, úředníků,
zaměstnanců, zástupců, právních nástupců a postupníků poskytne náhradu škody a zbaví je
odpovědnosti v souvislosti s jakýmikoli nároky, ztrátami, škodami, odpovědností, náklady a výdaji, včetně
přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení, jež vznikly jakýmkoli způsobem na základě
následujícího jednání: (i) užívání nebo neschopnosti užívat (ze strany Zákazníka nebo jakékoli třetí
strany) jakýchkoli Dat od dodavatele, včetně - nikoli však pouze - jakéhokoli výstupu nabídky Cloud
Service, který obsahuje Data od dodavatele nebo který je z Dat od dodavatele odvozen, nebo jakýchkoli
rozhodnutí či rad vzniklých na základě takového užívání; nebo (ii) jakéhokoli porušení jakéhokoli
ustanovení obsaženého v této Příloze B ze strany Zákazníka; nebo (iii) jakéhokoli porušení smlouvy IBM
s Dodavatelem dat ze strany IBM v rozsahu, v němž takové porušení vzniklo na základě porušení
podmínek této Přílohy B ze strany Zákazníka nebo ve spojení s takovým porušením.

4.

Specifické podmínky užívání pro přímé Dodavatele dat
Následující podmínky užívání platí v rozsahu, v němž IBM zpracovává pro Zákazníka Data od dodavatele
od níže uvedených Dodavatelů dat. Pro účely vyjasnění platí, že pokud se Zákazník nezaregistroval k
žádné volbě zpracování dat odkazující na Dodavatele dat uvedeného níže, tyto podmínky se na
Zákazníka nevztahují.

4.1

Axioma
V souladu se smlouvou IBM Axioma Distribution Agreement se na jakýkoli přístup a užívání Dat od
dodavatele Axioma (včetně - nikoli však pouze - jakéhokoli výstupu z nabídky Cloud Service, který
obsahuje Data od dodavatele Axioma nebo je z takových dat odvozen) vztahují následující podmínky:
a.

Zákazník bude Data od dodavatele Axioma (včetně - nikoli však pouze - výstupu Cloud Service,
který obsahuje Data od dodavatele Axioma nebo je z takových dat odvozen) používat pro vlastní
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interní přímé užívání nebo pro interní přímé užívání svými příbuznými společnostmi, a nikoli pro
poskytování Cloud Service nebo výstupu z nabídky Cloud Service pro užívání ze strany zákazníků,
klientů a investorů Zákazníka a jeho příbuzných společností.
b.

Zákazník učiní všechny důvodné kroky na ochranu Dat od dodavatele Axioma (včetně - nikoli však
pouze - výstupu z nabídky Cloud Service, který obsahuje Data od dodavatele Axioma nebo je z
takových dat odvozen) před neoprávněným kopírováním nebo užíváním a Zákazník souhlasí, že
bude IBM neprodleně písemně informovat v případě, že si bude vědom nebo bude mít podezření na
neoprávněné použití Dat od dodavatele Axioma nebo pokud bude mít podezření na porušení
zabezpečení, přičemž je povinen poskytnout přiměřenou součinnost při nápravě takového porušení.

c.

Zákazník bere na vědomí a potvrzuje, že Axioma, Inc. je původcem a výhradním a výlučným
vlastníkem Dat od dodavatele Axioma, související dokumentace Axioma a veškerých ochranných
známek, servisních známek a autorských práv s nimi spojených. Zákazník bere na vědomí a
potvrzuje, že Data od dodavatele Axioma představují předmět duševního vlastnictví a obchodní
tajemství společnosti Axioma. Zákazník bude respektovat a dodrží veškeré důvodné požadavky
IBM nebo společnosti Axioma na ochranu práv, která vyplývají ze smlouvy, z právních předpisů
nebo zásad a která se vztahují k Datům od dodavatele Axioma.

d.

Zákazník bude Data od dodavatele Axioma (včetně - nikoli však pouze - jakéhokoli výstupu z
nabídky Cloud Service, který obsahuje Data od dodavatele Axioma nebo který je z takových dat
odvozen) a související dokumentaci Axioma, která mu byla zpřístupněna, považovat za důvěrné
informace. Zákazník zejména: (i) vynaloží na to, aby se vyhnul vyzrazení důvěrných informací,
stejnou péči a úsilí, jaké vynakládá na ochranu svých vlastních informací podobného typu, které si
nepřeje vyzradit, a (ii) bude důvěrné informace používat výhradně k provádění svých povolených
aktivit dle Smlouvy, Popisu služeb, Transakčního dokumentu a této Přílohy B.

e.

Zákazník nesmí: (i) odvozovat Data od dodavatele Axioma, přistupovat k nim nebo je zpětně
překládat prostřednictvím nabídky Cloud Service nebo výstupu z nabídky Cloud Service; nebo (ii)
používat Data od dodavatele Axioma (včetně - nikoli však pouze - výstupu z nabídky Cloud Service,
který obsahuje Data od dodavatele Axioma nebo který je z takových dat odvozen), s výjimkou
případu, kdy to výslovně povoluje tato Příloha B.

f.

Zákazník bere na vědomí, že IBM zpracovává Data od dodavatele Axioma pro pohodlí Zákazníka a
že IBM ani její poskytovatelé informací, kteří jsou třetími stranami, ani její (jejich) příslušné příbuzné
společnosti nenesou žádnou odpovědnost, podmíněnou nebo jinou, za kvalitu nebo dostupnost Dat
od dodavatele Axioma. DATA OD DODAVATELE AXIOMA (VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE VÝSTUPU Z NABÍDKY CLOUD SERVICE, KTERÝ OBSAHUJE DATA OD DODAVATELE AXIOMA
NEBO JE Z TAKOVÝCH DAT ODVOZEN) JSOU ZPRACOVÁVÁNA PRO ZÁKAZNÍKA A JSOU
ZÁKAZNÍKOVI POSKYTOVÁNA NA BÁZI "JAK JSOU". IBM, JEJÍ POSKYTOVATELÉ
INFORMACÍ, KTEŘÍ JSOU TŘETÍMI STRANAMI, A JEJÍ (JEJICH) PŘÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI
NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ A NEPOSKYTUJÍ NAPROSTO ŽÁDNOU ZÁRUKU, AŤ UŽ
VYJÁDŘENOU VÝSLOVNĚ NEBO KONKLUDENTNĚ, S OHLEDEM NA DATA OD DODAVATELE
AXIOMA (NEBO JEJICH UŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKY, KTERÉ BUDOU DOSAŽENY NA ZÁKLADĚ
JEJICH UŽÍVÁNÍ NEBO JAKÝCHKOLI ROZHODNUTÍ ČI PORAD VZNIKLÝCH NA ZÁKLADĚ
TAKOVÉHO UŽÍVÁNÍ). IBM A JEJÍ POSKYTOVATELÉ INFORMACÍ, KTEŘÍ JSOU TŘETÍMI
STRANAMI, VÝSLOVNĚ VYLUČUJÍ JAKÉKOLI A VEŠKERÉ ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z
OKOLNOSTÍ, VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE - ZÁRUK PLYNOUCÍCH Z VLASTNICTVÍ,
PŮVODNOSTI, PŘESNOSTI, KOMPATIBILITY, KVALITY, VÝKONU, SPRÁVNOSTI, ÚPLNOSTI,
SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI, NEPORUŠENÍ NEBO NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV TŘETÍCH
STRAN, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO UŽÍVÁNÍ. Zákazník bere na
vědomí, že Axioma a každý z jejích poskytovatelů informací, kteří jsou třetími stranami, jsou
příjemcem plnění z ustanovení tohoto článku a jakýchkoli jiných vyloučení záruky uvedených v této
Příloze B nebo v souvislosti s poskytováním Dat od dodavatele Axioma, a jsou oprávněni vymáhat
plnění těchto ustanovení.

g.

ZÁKAZNÍK V PLNÉM ROZSAHU PŘEBÍRÁ RIZIKO SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM DAT OD
DODAVATELE AXIOMA, KTERÉ MŮŽE ZÁKAZNÍK REALIZOVAT, POVOLIT NEBO ZAPŘÍČINIT
(VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE - VÝSTUPU Z NABÍDKY CLOUD SERVICE, KTERÝ
OBSAHUJE DATA OD DODAVATELE AXIOMA NEBO JE Z TAKOVÝCH DAT ODVOZEN, NEBO
VČETNĚ JINÝCH VÝSLEDKŮ UŽÍVÁNÍ DAT OD DODAVATELE AXIOMA NEBO VÝKONU S
TĚMITO DATY SPOJENÉHO). BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÝCH USTANOVENÍ, NENESOU
IBM ANI ŽÁDNÝ Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ INFORMACÍ, KTEŘÍ JSOU TŘETÍMI STRANAMI,
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NEBO JEJÍ (JEJICH) PŘÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKOVI NAPROSTO
ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA (A) JAKÉKOLI NEPŘESNOSTI, CHYBY NEBO OPOMENUTÍ, BEZ
OHLEDU NA PŘÍČINU, V DATECH OD DODAVATELE AXIOMA; NEBO (B) ZA VÝSLEDKY
ZÍSKANÉ NA ZÁKLADĚ NEBO VE SPOJENÍ S JAKÝMIKOLI NÁZORY, DOPORUČENÍMI,
PŘEDPOVĚĎMI, POSUDKY NEBO JINÝMI ZÁVĚRY NEBO ZA JAKÉKOLI URČENÉ JEDNÁNÍ ZE
STRANY ZÁKAZNÍKA NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, AŤ UŽ TYTO JSOU ČI NEJSOU
ZALOŽENY NA DATECH OD DODAVATELE AXIOMA; NEBO ZA (C) JAKÉKOLI ŠKODY (PŘÍMÉ
ČI NEPŘÍMÉ) VYPLÝVAJÍCÍ Z BODŮ (A) NEBO (B). ANIŽ BY BYLA OMEZENA PLATNOST VÝŠE
UVEDENÉHO A BEZ OHLEDU NA USTANOVENÍ S JINÝM ZNĚNÍM UVEDENÉ VE SMLOUVĚ, V
PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ NEBO V TÉTO PŘÍLOZE B PLATÍ, ŽE IBM, JEJÍ POSKYTOVATELÉ
INFORMACÍ, KTEŘÍ JSOU TŘETÍMI STRANAMI ANI JEJÍ (JEJICH) PRÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI
NENESOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKOVI NEBO K JAKÉKOLI TŘETÍ
STRANĚ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU,
VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE - UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI,
ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, NEDOSAŽENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR,
ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD, EXEMPLÁRNÍCH ŠKOD, SANKČNÍCH NÁHRAD ŠKODY NEBO JINÝCH
NAHODILÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH ZE SMLOUVY, PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ
NEBO PŘÍLOHY B S OHLEDEM NA DATA OD DODAVATELE AXIOMA, ZÁKAZNÍKOVO UŽÍVÁNÍ
NEBO NESCHOPNOST UŽÍVAT NEBO VÝSLEDKY JEHO UŽÍVÁNÍ DAT OD DODAVATELE
AXIOMA, JAKÉKOLI PRODLENÍ S POSKYTNUTÍM NEBO NEPOSKYTNUTÍ DAT OD
DODAVATELE AXIOMA ZE STRANY SPOLEČNOSTI AXIOMA VŮČI SPOLEČNOSTI IBM, NEBO
PLNĚNÍ ČI NEPLNĚNÍ TÉTO PŘÍLOHY B ZE STRANY IBM, BEZ OHLEDU NA FORMU
ČINNOSTI, ANI KDYŽ IBM NEBO KTERÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ INFORMACÍ, KTEŘÍ
JSOU TŘETÍMI STRANAMI, NEBO JEJICH PŘÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI BYLI O MOŽNOSTI
VZNIKU TĚCHTO ŠKOD INFORMOVÁNI NEBO JINAK MOHLI MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH
ŠKOD PŘEDVÍDAT.
h.

4.2

Na základě oznámení, které zašle IBM pět (5) dní předem, poskytne Zákazník IBM záznamy a
dokumentaci, asistenci a přístup do svých prostor a ke svým systémům, které může IBM důvodně
vyžadovat a které mohou být pro IBM důvodně nezbytné ke zjištění, zda Zákazník dodržuje
podmínky této Přílohy B.

Thomson Reuters
V souladu se smlouvou IBM Thomson Reuters Vendor Data Agreement se na jakýkoli přístup a užívání
obsahu uvedeného v tomto dokumentu a poskytnutého společností Thomson Reuters ("TR Data")
(včetně, nikoli však pouze, výstupu z nabídky Cloud Service, který obsahuje Data TR) vztahují následující
sdělení a podmínky:
a.

Data TR jsou chráněna autorskými právy © 1999 – 2016 společnosti Thomson Reuters. Všechna
práva vyhrazena. Thomson Reuters (Markets) LLC, Thomson Reuters Canada Limited a její
přidružené společnosti jsou zde uváděny jako "Thomson Reuters".

b.

Společnost Thomson Reuters nebo její poskytovatelé třetí strany vlastní a jsou držiteli veškerých
práv, nároků a právních titulů souvisejících s mimo jiné autorskými právy, ochrannou známkou,
právy k databázím, obchodními tajemstvími, know-how a ostatními právy k duševnímu vlastnictví
nebo formami právní ochrany, které mají podobnou povahu nebo ekvivalentní účinek kdekoli na
světě a vztahují se na Data TR. Zákazník nezíská žádný vlastnický titul k těmto datům. Data TR
představují důvěrná obchodní tajemství společnosti Thomson Reuters nebo jejích poskytovatelů
třetí strany. Zobrazování, používání, rozmnožování, distribuce nebo vytváření odvozených děl či
vylepšení z Dat TR v jakékoli formě nebo způsobem je výslovně zakázáno, s výjimkou rozsahu
výslovně povoleného v tomto dokumentu nebo s předchozím písemným souhlasem společnosti
Thomson Reuters.

c.

Zákazník bere na vědomí, že IBM poskytuje Data TR pro pohodlí Zákazníka a IBM nenese žádnou
odpovědnost za kvalitu nebo dostupnost Dat TR. Zákazník bere na vědomí, že si je vědom obecné
formy, obsahu, funkčnosti, charakteristik a omezení Dat TR, a sám se ujistil, že Data TR jsou pro
jeho účely vhodná.

d.

Zákazník smí používat Data TR (včetně - nikoli však pouze - výstupu z nabídky Cloud Service, který
obsahuje Data TR) pro své interní použití nebo pro použití během konzultací se zaměstnanci,
úředníky, řediteli, smluvními dodavateli, zástupci a poradci Zákazníka (včetně - nikoli však pouze poradců, konzultantů a účetních) nebo s vlastními zákazníky Zákazníka. S výjimkou distribuce Dat
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TR podle výše uvedených ustanovení nebude Zákazník Data TR ani žádnou jejich část (včetně –
nikoli však pouze – výstupu z nabídky Cloud Service, který obsahuje Data TR) dále distribuovat,
pokud to IBM výslovně písemně nepovolila. Po ukončení nebo ukončení platnosti tohoto Popisu
služeb okamžitě zanikají všechna práva k Datům TR udělená podle tohoto dokumentu. Zákazník si
smí uchovat kopie všech reportů, prezentací, publikací a ostatních materiálů generovaných
Zákazníkem za použití nabídky Cloud Service, pokud používání takového reportu, prezentace nebo
publikace či jiných materiálů vytvořených během doby platnosti tohoto Popisu služeb bude
omezeno na používání Zákazníkem pouze v souladu s tímto Popisem služeb.

4.3

e.

Zákazník bere na vědomí, že přístup k určitým prvkům Dat TR může být ukončen nebo se na něj
mohou vztahovat určité podmínky stanovené společností Thomson Reuters či vyplývající z pokynů
poskytovatele těchto prvků, který je třetí stranou. Pokud Data TR obsahují data třetí osoby uvedená
na stránce General Restrictions/Notices (Obecná omezení/sdělení) na webu
http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms, vztahují se na Zákazníka podmínky uvedené na této
stránce. Pokud má Zákazník dotazy týkající se toho, jaké podmínky třetí strany se na něj mohou
vztahovat, měl by se obrátit na zástupce podpory IBM.

f.

Celková odpovědnost IBM za ztrátu, škodu či náklady vzniklé na základě poskytování Dat TR nebo
ve spojení s takovými daty (ať už tyto vzniknou ve spojení s nedbalostí, porušením podmínek
smlouvy, uvedením v omyl nebo z jakéhokoli jiného důvodu) nepřekročí v jakémkoli kalendářním
roce celkové poplatky zaplacené jménem Zákazníka za Data TR s ohledem na daný kalendářní rok.

g.

IBM, JEJÍ PŘÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI, SPOLEČNOST THOMSON REUTERS, ANI JEJÍ
POSKYTOVATELÉ TŘETÍ STRANY NEZARUČUJÍ, ŽE POSKYTOVÁNÍ DAT TR BUDE
NEPŘERUŠENÉ, BEZ CHYB, VČASNÉ, ÚPLNÉ NEBO PŘESNÉ ANI NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKY
TÝKAJÍCÍ SE VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO DAT. POUŽÍVÁNÍ DAT TR A SPOLÉHÁNÍ SE NA
NĚ ZÁKAZNÍKEM, JEHO PŘÍBUZNÝMI SPOLEČNOSTMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU,
KTERÁ K DATŮM TR NEBO K VÝSTUPU Z NABÍDKY CLOUD SERVICE PŘISTUPUJE
PROSTŘEDNICTVÍM ZÁKAZNÍKA, JE NA ZÁKAZNÍKOVO VLASTNÍ RIZIKO. IBM, ŽÁDNÁ JEJÍ
PŘÍBUZNÁ SPOLEČNOST, SPOLEČNOST THOMSON REUTERS, ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ
TŘETÍ STRANY NENESOU ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNOST VŮČI ZÁKAZNÍKOVI ANI
JINÉMU SUBJEKTU ČI OSOBĚ ZA NESCHOPNOST POUŽÍVAT DATA TR NEBO ZA
NEPŘESNOSTI, CHYBY, VYNECHÁNÍ, PRODLEVY, POČÍTAČOVÉ VIRY NEBO JINÉ VADY ČI
POŠKOZENÍ, ŠKODY, NÁROKY, ODPOVĚDNOSTI NEBO ZTRÁTY, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU,
TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ DAT TR NEBO VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S NÍM. DATA TR JSOU
ZÁKAZNÍKOVI POSKYTOVÁNA "JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY ŽÁDNÉHO DRUHU. V ROZSAHU
STANOVENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VYJÁDŘENÉ
VÝSLOVNĚ ČI KONKLUDENTNĚ, VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE - VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK
PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PRÁVNÍCH NÁROKŮ, PORUŠENÍ NEBO
ZASAHOVÁNÍ DO PRÁV NEBO JINÝCH.

h.

SPOLEČNOST THOMSON REUTERS ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ TŘETÍ STRANY NENESOU V
ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE - PŘÍMÝCH
NEBO NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, ZTRÁT ČI VÝDAJŮ
VYPLÝVAJÍCÍCH VE SPOJENÍ S DATY TR, I POKUD BYLI SPOLEČNOST THOMSON
REUTERS, JEJÍ POSKYTOVATELÉ TŘETÍ STRANY ČI JEJICH ZÁSTUPCI NA MOŽNOST
TĚCHTO ŠKOD, ZTRÁT NEBO VÝDAJŮ UPOZORNĚNI. SPOLEČNOST THOMSON REUTERS
ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ TŘETÍ STRANY NENESOU ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNOST
ZA NABÍDKU CLOUD SERVICE.

BondEdge
V souladu s podmínkami smlouvy IBM BondEdge Solutions Vendor Data Agreement se na jakýkoli
přístup a užívání obsahu uvedeného v tomto dokumentu a poskytnutého společností BondEdge Reuters
("Data BondEdge") (včetně, nikoli však pouze, výstupu z nabídky Cloud Service, který obsahuje Data
BondEdge) vztahují následující sdělení a podmínky:
a.

Zákazník bude data od dodavatele BondEdge (včetně například případných výstupů ze služby
Cloud Service, které obsahují nebo jsou odvozeny z Dat od dodavatele BondEdge) používat pouze
pro své interní potřeby v souvislosti se službou Cloud Service.

b.

Zákazník potvrzuje, že BondEdge a její nezávislí dodavatelé si vyhrazují veškerá práva k Datům od
dodavatele BondEdge.
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c.

ZÁKAZNÍK POTVRZUJE, ŽE BONDEDGE SOLUTIONS LLC A JEJÍ DODAVATELÉ
NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI KONKLUDENTNÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI,
VHODNOSTI NEBO JAKÝCHKOLIV JINÝCH ZÁLEŽITOSTÍ A NENESOU ŽÁDNOU
ODPOVĚDNOST ZA CHYBY, OPOMENUTÍ NEBO PORUCHY SLUŽEB.

d.

Zákazník potvrzuje, že Data od dodavatele BondEdge jsou určena k využití institucionálními
investory, registrovanými brokery, odborníky a osobami s podobnými znalostmi a zkušenostmi.

e.

Zákazník potvrzuje, že uživatelé Dat od dodavatele BondEdge musí uplatnit vlastní nezávislý
úsudek při volbě jakékoliv služby, volbě jejího použití či zamýšleného použití a dosažených
výsledků. Žádné ustanovení této Smlouvy nepředstavuje vzdání se práv existujících v souladu s
platnými právními předpisy o cenných papírech.

f.

BondEdge a její nezávislí dodavatelé jsou nezávislými oprávněnými osobami této Smlouvy.
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Popis služby
Příloha C
Tento dokument je Přílohou C k Popisu služeb IBM. V případě rozporu podmínek mezi Smlouvou, Popisem
služeb, Transakčním dokumentem a touto Přílohou C mají podmínky této Přílohy C přednost v rozsahu tohoto
rozporu.

1.

Zakázané užívání
Microsoft a/nebo Red Hat zakazují následující užívání:
Zákaz užívání v prostředí s vysokým rizikem: Zákazník nesmí nabídku Cloud Service používat v žádném
prostředí nebo situaci, kde by selhání nabídky Cloud Service mohlo vést k úmrtí nebo vážnému úrazu
jakékoli osoby nebo k vážným škodám na majetku či životním prostředí ("Užívání v prostředí s vysokým
rizikem"). Příklady Užívání v prostředí s vysokým rizikem zahrnují – nikoli však pouze: leteckou dopravu
nebo jiné způsoby hromadné přepravy osob, jaderná či chemická zařízení, systémy na podporu životních
funkcí pacientů, implantovatelné lékařské přístroje, motorová vozidla nebo zbrojní systémy. Užívání v
prostředí s vysokým rizikem nezahrnuje využití služby Cloud Service pro administrativní účely, využití k
ukládání konfiguračních dat, využití v technicko-inženýrských anebo konfiguračních nástrojích a využití v
jiných aplikacích, kde nedochází k řízení a kde by selhání služby Cloud Service nemělo za následek
úmrtí, úraz nebo vážné škody na majetku či životním prostředí. Tyto aplikace, které nevykonávají řídicí
funkci, mohou komunikovat s aplikacemi vykonávajícími řízení, nesmí však přímo či nepřímo odpovídat
za řídicí funkci.

2.

CUSIP a CGS ISIN
V rozsahu, v němž obsah zahrnuje identifikátory CUSIP, Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že
Databáze CUSIP a informace v ní obsažené jsou a zůstávají předmětem duševního vlastnictví nebo jsou
licencovány společnosti Standard & Poor's CUSIP Global Services ("CGS") a organizaci American
Bankers Association ("ABA") a že na Zákazníka nepřecházejí žádná vlastnická práva k takovým
materiálům nebo k informacím v nich obsaženým. Jakékoli užívání Zákazníkem mimo platební styk a
finanční vypořádání transakcí vyžaduje licenci od CGS, společně se souvisejícím poplatkem za užívání.
Zákazník souhlasí, že zpronevěření nebo zneužití takových materiálů způsobí společnostem CGS a ABA
vážné škody a že v takovém případě nemusí společnosti CGS a ABA považovat finanční odškodnění za
dostatečnou náhradu škody; Zákazník tudíž souhlasí, že v případě zpronevěry nebo zneužití mají
společnosti CGS a ABA právo získat soudní nařízení předběžného opatření (kromě jakýchkoli jiných
právních nebo finančních náhrad, na něž mohou mít nárok).
Zákazník souhlasí s tím, že Databázi CUSIP, jakékoli informace v ní obsažené, ani žádné jejich souhrny
či dílčí části nebude zveřejňovat, ani distribuovat na žádném médiu žádné osobě nebo subjektu, kromě
případů souvisejících s běžným platebním stykem a s vypořádáním závazků u transakcí týkajících se
cenných papírů. Dále Zákazník souhlasí s tím, že užívání číselných údajů a popisů CUSIP není určeno k
vytvoření nebo udržování (ani neslouží k vytvoření nebo udržování) kmenového souboru nebo databáze
popisů nebo číselných údajů CUSIP pro samotného Zákazníka nebo příjemce (třetí stranu) těchto služeb,
ani není určeno k vytvoření služeb CUSIP MASTER TAPE, PRINT, DB, INTERNET, ELECTRONIC, CDROM Services a/nebo jakýchkoliv dalších služeb, které v budoucnosti vyvine společnost CGS, a v
žádném případě neslouží jako náhražka těchto služeb.
CGS, ABA ANI ŽÁDNÉ Z JEJICH PŘÍBUZNÝCH SPOLEČNOSTÍ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY,
VYJÁDŘENÉ VÝSLOVNĚ NEBO KONKLUDENTNĚ, POKUD JDE O PŘESNOST, ADEKVÁTNOST
NEBO ÚPLNOST JAKÝCHKOLI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DATABÁZI CUSIP. VŠECHNY TYTO
MATERIÁLY JSOU ZÁKAZNÍKOVI POSKYTOVÁNY "JAK JSOU", BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, POKUD
JDE O PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL NEBO UŽÍVÁNÍ NEBO O VÝSLEDKY,
JICHŽ MŮŽE BÝT DOSAŽENO NA ZÁKLADĚ UŽÍVÁNÍ TĚCHTO MATERIÁLŮ. SPOLEČNOSTI CGS,
ABA ANI JEJICH PŘÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ŽÁDNOU PRÁVNÍ ANI JINOU
ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI POCHYBENÍ NEBO OPOMENUTÍ A NENESOU ODPOVĚDNOST ANI
ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ, A TO ANI V PŘÍPADĚ,
ŽE BYLY O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD INFORMOVÁNY. ODPOVĚDNOST CGS, ABA NEBO
JAKÉKOLI Z JEJICH PŘÍBUZNÝCH SPOLEČNOSTÍ VZNIKLÁ NA ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLI DŮVODU K
PROVEDENÍ PRÁVNÍCH KROKŮ (V DŮSLEDKU PORUŠENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU,
PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NEBO JINAK) NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT POPLATEK,
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KTERÝ ZÁKAZNÍK ZAPLATIL ZA PŘÍSTUP K TĚMTO MATERIÁLŮM V MĚSÍCI, V NĚMŽ TENTO
DŮVOD K ŽALOBĚ ÚDAJNĚ VZNIKL. KROMĚ TOHO NENESOU SPOLEČNOSTI CGS A ABA
ŽÁDNOU PRÁVNÍ ANI JINOU ODPOVĚDNOST ZA PRODLENÍ NEBO NEPLNĚNÍ, K NIMŽ DOŠLO V
DŮSLEDKU OKOLNOSTÍ, KTERÉ TYTO SPOLEČNOSTI NEMOHLY OVLIVNIT.
Zákazník souhlasí s tím, že výše uvedené podmínky zůstanou v platnosti i poté, kdy zanikne jeho
oprávnění pro přístup k materiálům identifikovaným výše. Copyright American Bankers Association.
Databázi CUSIP poskytuje Standard & Poor's CUSIP Global Services, divize společnosti McGraw-Hill
Companies Inc. Všechna práva vyhrazena.
Souhlasy uvedené v tomto článku výslovně podléhají jakékoli písemné dohodě uzavřené přímo mezi
Zákazníkem a společností CGS a nelze je interpretovat tak, že mění nebo nahrazují tuto písemnou
dohodu.
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