Paslaugos aprašas
„IBM X-Force Exchange“
Šiame Paslaugos apraše apibūdinta „Cloud Service“, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia susitariančiąją
šalį, jos įgaliotuosius vartotojus ir „Cloud Service“ gavėjus. Atitinkamas Pasiūlymas ir Teisių suteikimo
dokumentas (TSD) pateikiami kaip atskiri Sandorio dokumentai.

1.

„Cloud Service“
IBM pateikiamas „Cloud Service“ pasiūlymas aprašytas toliau.
Ši „Cloud Service“ suteikia galimybę Klientui tirti grėsmes, kurios gali paveikti Kliento įmonę, ir dalytis
informacija su kitais vartotojais apie grėsmės indikatorius. „Cloud Service“ teikia šias funkcijas ir
galimybes:

2.

a.

Galimybė, naudojant vartotojo sąsają arba programavimo metodus (pvz., API), „Cloud Service“
saugykloje ieškoti grėsmių informacijos naudojant indikatorius, pvz., IP, URL, kenkėjiškos
programinės įrangos ir pažeidžiamumų, naudojančius Bendrąją pažeidžiamumo išraišką (angl.
Common Vulnerability Expression Exposures – CVE);

b.

Vieno ar daugiau viešų, privačių ar grupinių rinkinių, kuriuose bus saugoma Kliento ateičiai
sukaupta informacija, kūrimas;

c.

Galimybė eksportuoti sukauptą informaciją asmenims Kliento įmonėje vidinio naudojimo tikslais
pagal šio Paslaugos aprašo 5.2 skyrių;

d.

Prieiga prie „IBM Security App Exchange“; ir

e.

El. pašto pranešimai, susiję su „Cloud Service“ turiniu ir naujinimais, kuriuos Klientas gali išjungti
arba įjungti.

Turinio ir duomenų apsauga
Duomenų apdorojimo ir Apsaugos duomenų lape (Duomenų lape) pateikiama „Cloud Service“ informacija
apie įgalinto apdoroti Turinio tipą, įtrauktus apdorojimo veiksmus, duomenų apsaugos funkcijas ir Turinio
saugojimo bei grąžinimo specifiką. Visa informacija arba paaiškinimai ir sąlygos, įskaitant Kliento
įsipareigojimus dėl „Cloud Service“ naudojimo ir duomenų apsaugos funkcijų, jei tokių yra, yra nustatyti
šiame skyriuje. Kliento „Cloud Service“ naudojimui, remiantis Kliento pasirinktomis parinktimis, gali būti
taikomas daugiau nei vienas Duomenų lapas. Duomenų lapai pasiekiami tik anglų, o ne vietos kalba.
Nepaisant vietos įstatymų ar papročių, šalys sutaria, kad supranta anglų kalbą ir tai yra tinkama kalba
„Cloud Service“ įsigyti ir naudoti. Toliau pateiktas (-i) Duomenų lapas (-ai) taikomas (-i) „Cloud Service“ ir
pasiekiamoms parinktims.Klientas pripažįsta, kad i) IBM gali retkarčiais modifikuoti Duomenų lapą (-us)
savo nuožiūra ir ii) tokios modifikacijos anuliuos ankstesnes versijas. Bet kokio (-ių) Duomenų lapo (-ų)
modifikavimo tikslas yra i) patobulinti arba išaiškinti esamus įsipareigojimus, ii) palaikyti atitiktį šiuo metu
taikomiems standartams ir teisės aktams arba iii) pateikti papildomus įsipareigojimus. Joks Duomenų lapo
(-ų) pakeitimas reikšmingai nesumažins „Cloud Service“ duomenų saugos.
Taikomo (-ų) Duomenų lapo (-ų) saitas (-ai):
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1399401809145
Klientas yra įsipareigojęs imtis reikiamų veiksmų, kad užsakytų, įgalintų arba naudotų pasiekiamas „Cloud
Service“ duomenų apsaugos priemones, ir prisiima atsakomybę už „Cloud Service“ naudojimą, jei Klientui
nepavyksta imtis tokių veiksmų, įskaitant visų su Turiniu susijusių duomenų apsaugos ar teisinių
reikalavimų laikymąsi.
IBM Duomenų apdorojimo priedas (DPA) ir DPA įrodymas (-ai), pateiktas (-i) http://ibm.com/dpa, yra
taikomas (-i) ir minimas (-i) kaip Sutarties dalis, jei Turinyje esantiems asmens duomenims taikomas
Europos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES/2016/679) (BDAR) ir tik tokia apimtimi. Šiai
„Cloud Service“ taikomas Duomenų lapas (-ai) bus kaip DPA įrodymas (-ai). Jei taikomas DPA, IBM
įsipareigojimas pateikti įspėjimą dėl Papildomų procesorių ir Kliento teisių į objektą pakeitimų bus
taikomas, kaip nustatyta DPA.
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3.

Jokių garantijų ir techninis palaikymas
„Cloud Service“ pateikiama „tokia, kokia yra“. Atsižvelgdami į visas įstatymo nustatytas garantijas, kurių
negalima neįtraukti, IBM, jos kūrėjai ir tiekėjai nesuteikia jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų ar
sąlygų, susijusių su „Cloud Service“, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias numanomas tinkamumo
prekiauti, patenkinamos kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, nuosavybės teisės ir nepažeidžiamumo
garantijas ar sąlygas. IBM nesuteikia jokios garantijos, kad „Cloud Service“ svetainė veiks
nepertraukiamai, reikiamu laiku, saugiai ir be klaidų.
Kai kuriose valstybėse ar jurisdikcijose neleidžiama atsisakyti išreikštų ar numanomų garantijų, todėl
anksčiau išvardyti atsisakymai Klientui gali būti netaikomi. Tokiu atveju šių garantijų taikymas apribojamas
minimalia teisės aktuose numatyta garantijos trukme. Pasibaigus šiam laikotarpiui, negalioja jokia
garantija. Kai kuriose valstybėse ar jurisdikcijose neleidžiama riboti numanomos garantijos trukmės, todėl
ankstesnis apribojimas Klientui gali būti netaikomas. Klientas taip pat gali turėti kitų teisių, kurios skirsis
atsižvelgiant į valstybę arba jurisdikciją.
IBM gali atsakyti į Kliento klausimus apie „Cloud Service“, paskelbtus „IBM developerWorks“. Informacijos
apie su „Cloud Service“ susijusių klausimų skelbimą „IBM developerWorks“ rasite „Cloud Service“ skyriuje
DUK. Išskyrus šiuos klausimus ir atsakymus, IBM neteikia jokio kitokio „Cloud Service“ palaikymo. Bet
kokiam teikiamam palaikymui galioja šiame skyriuje nurodyti atsakomybės atsisakymai.

4.

Teisių suteikimo ir sąskaitų išrašymo informacija

4.1

Mokesčiai
Nėra jokių „Cloud Service“ naudojimo mokesčių. Jeigu kuri nors valdžios institucija taiko muitą, mokestį
(įskaitant pajamų mokestį), rinkliavą arba importo ar eksporto mokestį, „Cloud Service“ arba trečiosios
šalies paslaugų perleidimo, prieigos arba naudojimo mokestį, už tokio mokesčio sumokėjimą atsako
Klientas.

5.

Papildomos sąlygos

5.1

Bendrosios nuostatos
Klientas negali naudoti „Cloud Service“ atskirai ar kartu su kitomis paslaugomis ar produktais bet kuriai iš
šių didelės rizikos veiklų palaikyti: branduolinių objektų, masinio vežimo sistemų, oro eismo kontrolės
sistemų, automobilių kontrolės sistemų, ginkluotės sistemų, orlaivių navigacijos ar ryšių kūrimo,
konstravimo, valdymo arba techninės priežiūros arba bet kurios kitos veiklos, kur „Cloud Service“
gedimas gali kelti mirties arba rimto sužalojimo esminį pavojų.

5.2

Duomenys

5.2.1

Apibrėžtys
„Cloud Service“ apima naudojimą arba prieigą prie IBM duomenų, Kliento duomenų ir Bendruomenės
duomenų. Taikomi toliau pateikti apibrėžimai:

5.2.2

a.

Duomenys – reiškia bet kokią informaciją, turinį, failus, tekstą, grafiką, programinę įrangą, kodą,
pranešimus, išvestį iš paieškos užklausų, įvestį į paieškos užklausas, diskusijų forumų turinį,
metodus ar kitą medžiagą, pasiekiamą per „Cloud Service“.

b.

IBM duomenys – reiškia duomenis, kuriuos IBM padarė pasiekiamus Klientui per „Cloud Service“,
išskyrus Kliento turinį ir Bendruomenės turinį. IBM duomenys apima „IBM X-Force Exchange“ API ir
bet kokią lydinčiąją API dokumentaciją, taip pat programas, atsisiųstas iš „IBM Security App
Exchange“.

c.

Kliento duomenys – reiškia duomenis, kuriuos Klientas įveda, skelbia ar rodo, perduoda ar kitu
būdu padaro pasiekiamus per „Cloud Service“. Kliento duomenys taip pat apima Duomenis, kuriuos
Klientas padaro pasiekiamus kitiems „Cloud Service“ vartotojams per „Cloud Service“.

d.

Bendruomenės duomenys – reiškia duomenis, kuriuos per „Cloud Service“ Klientui padarė
pasiekiamus kiti „Cloud Service“ vartotojai.

IBM duomenys
IBM duomenys priklauso, yra licencijuoti arba kitu būdu pasiekiami IBM. IBM, jos licencijos davėjai ar
tiekėjai pasilieka visas teises, įskaitant nuosavybės ir turtines teises, į IBM Duomenis. IBM duomenų
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autorių teisės priklauso IBM, mūsų licencijos davėjams ar tiekėjams pagal JAV ar tarptautinius autorių
teisių įstatymus ir joms taikomos kitos intelektinės nuosavybės ir nuosavybės teisės bei įstatymai.
Pagal šį Paslaugos aprašą IBM suteikia Klientui ribotą, neišimtinę, neperduodamą licenciją pasiekti IBM
duomenis naudojantis Paslauga per 1) grafinę vartotojo sąsają arba 2) „X-Force Exchange“ taikomosios
programos programavimo sąsają (API), naudojant vienos gijos, vieno proceso kompiuterinę programą,
kiekvienu atveju tik Kliento asmeninio, vidinio ir nekomercinio naudojimo tikslais, siekiant palaikyti Kliento
tyrimą ir grėsmės analizę. Klientas negali dubliuoti arba bandyti dubliuoti didelių IBM duomenų ar
Paslaugos dalių arba viso turinio. Klientas turi laikytis visų autorių teisių įspėjimų, informacijos ir
apribojimų, įeinančių ar pridėtų prie bet kokių IBM duomenų, ir Klientas negali pašalinti jokio IBM
duomenyse esančio teksto, autorių teisių ar kitų nuosavybės teisių įspėjimų. Klientui neleidžiama apeiti
arba bandyti apeiti bet kokius su Paslauga susijusius prieigos apribojimus. IBM gali savo nuožiūra
nutraukti arba sustabdyti Kliento prieigą prie Paslaugos, įskaitant atvejus, kai Klientas apeina arba bando
apeiti bet kokius prieigos apribojimus.
IBM duomenis komerciniam naudojimui prieinama per „IBM X-Force Exchange Commercial API“, kuri
aprašyta https://www.ibm.com/us-en/marketplace/threat-intelligence-api. IBM duomenų antrinį rinkinį
komerciniam naudojimui prieinama per „IBM X-Force Exchange Software Development Kit“, kuris
aprašytas https://www.ibm.com/us-en/marketplace/ibm-xforce-exchange-software-development.
Išskyrus tuomet, kai tai aiškiai leidžia ankstesnės nuostatos, Klientas negali kopijuoti, modifikuoti, atkurti,
perduoti, parduoti, siūlyti prekybai, nuomoti, licencijuoti, licencijuoti trečiajai šaliai, platinti ar kitu būdu IBM
duomenis padaryti prieinamus trečiosioms šalims.
Nors IBM duomenys pagrįsti informacija, gauta iš vidinių ir trečiosios šalies šaltinių, kuriuos IBM laiko
patikimais, IBM duomenis IBM pateikia „tokius, kokie jie yra“, ir IBM nesuteikia jokios garantijos ir
negarantuoja jokios IBM duomenų dalies tikslumo, teisingumo, vientisumo, išsamumo arba pateikimo
laiku. Klientas pripažįsta, kad IBM neatlieka audito ir netikrina IBM duomenų tikslumo.
5.2.3

Kliento duomenys
Klientas yra atsakingas už Kliento duomenis ir Klientas išlaiko visas taikomas nuosavybės ir intelektinės
nuosavybės teises į Kliento duomenis, atsižvelgiant į šiame Paslaugos apraše suteiktas licencijas.
Įvesdamas, skelbdamas, rodydamas, perduodamas ar kitaip Kliento duomenis padarydamas
pasiekiamus per „Cloud Service“, Klientas suteikia IBM neišskirtinę, pasaulinę, apmokėtą teisę ir licenciją
naudoti, licencijuoti, licencijuoti trečiajai šaliai, redaguoti, kopijuoti, atkurti, viešai rodyti ir (arba) atlikti,
formatuoti, modifikuoti ir (arba) kurti išvestinius darbus, versti, pertvarkyti, publikuoti ir platinti Kliento turinį
ar bet kokias jo dalis „Cloud Service“ arba kituose IBM produktuose ar paslaugose.
Klientas neįtrauks į Kliento duomenis jokios informacijos, kuriai taikomi paskelbimo, įsakymo, nutarimo ar
kiti apribojimai, dėl kurių Klientui draudžiama įtraukti tokius duomenis į Paslaugą. Klientas yra atsakingas
už visų taikomų importo, eksporto kontrolės ir ekonominių sankcijų įstatymų laikymąsi įvedant, skelbiant,
rodant, perduodant ir kitu būdu Kliento duomenis padarant prieinamus „Cloud Service“ ar per ją. Klientas į
Kliento duomenis negali įtraukti jokio išeitinio kodo ar informacijos, kuriems būtų taikomas Tarptautinės
prekybos ginklais reglamentas, reikalinga eksporto licencija ar kurios kitu būdu neleidžiama eksportuoti
pagal taikomus eksporto įstatymus ir reglamentus.
Klientas sutinka imtis atitinkamų veiksmų dėl bet kokios asmeninės informacijos, kuri gali būti įtraukta į
Kliento duomenis. Kai kurių jurisdikcijų įstatymai, prieš įtraukiant į Kliento duomenis asmeninę informaciją,
gali reikalauti tų asmenų sutikimo. Klientas sutinka laikytis visų taikomų įstatymų, gauti visus būtinus
sutikimus ir paskelbti visą būtiną informaciją, prieš įtraukdamas bet kokią asmeninę informaciją į Kliento
duomenis.
Klientas gali pasirinkti bendrinti Kliento duomenis su kitais „Cloud Service“ vartotojais naudodamas
viešuosius, grupinius ar privačius rinkinius. Bendrinant Kliento duomenis viešajame rinkinyje, Kliento
„Cloud Service“ vartotojams suteikiama neišskirtinė, pasaulinė, apmokėta teisė ir licencija naudoti,
kopijuoti, atkurti, modifikuoti ir (arba) kurti išvestinius darbus ir platinti Kliento duomenis ar jų dalis
(„Viešoji licencija“). Visi Kliento duomenys, kuriuos Klientas bendrina per viešąjį rinkinį, bus matomi ir gali
būti naudojami visų kitų „Cloud Service“ vartotojų. Bendrinant Kliento duomenis grupiniame rinkinyje,
Kliento „Cloud Service“ vartotojams, kurie yra grupinio rinkinio nariai, suteikiama neišskirtinė, pasaulinė,
apmokėta teisė ir licencija naudoti, kopijuoti, atkurti, modifikuoti ir (arba) kurti išvestinius darbus pagal
Kliento Turinį ar jo dalis tik vidiniais, nekomerciniais tikslais.
Klientas pripažįsta ir garantuoja, kad (a) Klientas turi pakankamas teises į Kliento duomenis, reikalingas
norint suteikti licencijas ir kitas čia aprašytas teises; (b) kiek žinoma Klientui, Kliento duomenys
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nepažeidžia jokių autorių teisių, patento ar kitų intelektinės nuosavybės teisių, taip pat kitų bet kurios
trečiosios šalies teisių, įskaitant privatumo teises; (c) Kliento duomenyse nėra virusų, kenkėjiškos
programinės įrangos ar kenkėjiško kodo; (d) Kliento duomenyse nėra jokios informacijos, kuri Kliento ar
bet kurios trečiosios šalies laikoma konfidencialia ar slapta verslo informacija, ir, (e) kiek žinoma Klientui,
Kliento duomenys yra tikslūs ir teisingi.
IBM gali, tačiau neprivalo, pašalinti arba atsisakyti „Cloud Service“ rodyti bet kokius Kliento duomenis dėl
bet kokios priežasties ir nebūti už tai atsakinga Klientui. IBM neįsipareigoja saugoti Kliento duomenų ir
nebus laikoma atsakinga už Kliento turinio panaikinimą ar nesėkmingą Kliento duomenų saugojimą,
perdavimą ar perdavimo priėmimą.
Jei Klientas mano, kad duomenyse yra asmeninės informacijos, kuri yra neteisinga ar kitaip turėtų būti
pašalinta, Klientas gali susisiekti su IBM naudodamas Papildančiąją funkciją „X-Force“ IP ataskaitoje.
5.2.4

Bendruomenės duomenys
Klientas yra atsakingas už Kliento sąveiką su kitais „Cloud Service“ vartotojais, įskaitant Bendruomenės
duomenų prieigą. Jei Klientas kopijuoja, atgamina, platina ar kitaip padaro pasiekiamus Bendruomenės
duomenis remdamasis 5.2.3 skyriuje aprašyta Viešąja licencija, Klientas privalo nurodyti, kad tai yra
Bendruomenės duomenys. Klientas gali matyti Bendruomenės duomenis, kurie pažeidžia IBM politiką, šį
Paslaugos aprašą ar yra kitaip įžeidžiantys. Klientas Bendruomenės duomenis pasiekia savo paties rizika
ir Klientas pripažįsta, kad Bendruomenės duomenys pateikiami „tokie, kokie yra“. IBM nepritaria,
nepalaiko, neatstovauja ir negarantuoja Bendruomenės duomenų pilnumo, tikrumo, tikslumo ir
patikimumo. Jokiomis aplinkybėmis IBM nebus atsakinga už Bendruomenės duomenis, įskaitant (bet tuo
neapsiribojant) bet kokias Bendruomenės duomenų klaidas ar praleidimus, taip pat už bet kokius
nuostolius ar žalą, patirtą naudojantis Bendruomenės duomenimis.
Bendruomenės duomenys apima kitų „Cloud Service“ vartotojų profilių informaciją. Klientas negali išgauti,
kopijuoti ar kitaip naudoti profilio informacijos jokiu kitu tikslu, išskyrus bendraujant su kitais „Cloud
Service“ vartotojais apie informacijos grėsmes.
Bendruomenės duomenyse gali būti IBM nevaldomų svetainių saitų. IBM neatsako už tokių svetainių
turinį, produktus, medžiagą ar praktikas (įskaitant privatumo praktikas). Klientas supranta, kad
pasiekdamas Bendruomenės duomenis Klientas gali matyti trečiosios šalies svetaines, kurios jam gali
atrodyti įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip nemalonios. IBM neteikia jokių garantijų, pareiškimų ar
pritarimo, taip pat neprisiima jokios atsakomybės už trečiosios šalies svetainės, per hipersaitą ar kitu
būdu pasiekiamos iš Bendruomenės duomenų, kokybę, turinį, pobūdį ar patikimumą.

5.2.5

„IBM Security App Exchange“
Programoms ir kitai iš „IBM Security App Exchange“ atsisiųstai medžiagai gali būti taikomos atskiros
licencijos sąlygos, pateikiamos su tokiomis programomis ar medžiagomis. Šios licencijos sąlygos gali būti
taikomos tarp Kliento ir IBM trečiosios šalies licencijos išdavėjo, partnerio ar tiekėjo. Klientas pripažįsta,
kad IBM neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su į trečiosios šalies „IBM Security App
Exchange“ pateiktą taikomąją programą įtraukto turinio naudojimu.

5.3

„Cloud Service“ modifikacijos
Klientas sutinka, kad IBM gali įtraukti, modifikuoti, apriboti (pvz., įvesti griežtus arba pakopinius saugojimo
vietos ar rinkinių skaičiaus apribojimus) ar nutraukti „Cloud Service“ funkcijas arba visą „Cloud Service“,
taip pat įtraukti, modifikuoti arba nutraukti bet kokias sąlygas, kuriomis siūloma ši „Cloud Service“, bet
kada ir iš anksto nepranešus.
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