Πεπιγπαθή Υπηπεζιών
Πποζθοπέρ Cloud ηος Τπίηος Παπόσος Box
Μεηά ηελ απνδνρή ηεο παξαγγειίαο ηνπ Πειάηε, ε παξνύζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ ζα δηέπεη απηή ηελ
πξνζθνξά cloud κε-IBM. Σηελ αληίζηνηρε πξνζθνξά ηηκήο θαη ζηα άιια έγγξαθα ηεο παξαγγειίαο ζα παξέρνληαη
νη ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγγειίαο ηνπ Πειάηε. Η παξνύζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ θαη ηα αληίζηνηρα έγγξαθα ηεο
παξαγγειίαο απνηεινύλ Έγγξαθα Σπλαιιαγήο.

1.

Υπηπεζίερ μη-IBM
Η IBM θαζηζηά ηελ (ηηο) πξνζθνξά(-έο) cloud κε-IBM δηαζέζηκε(-εο) ζηνλ Πειάηε βάζεη ησλ όξσλ ηεο
αληίζηνηρεο ζύκβαζεο ηξίηνπ παξόρνπ, ε νπνία ζα δηέπεη ηε ρξήζε ηεο πξνζθνξάο cloud κε-ΙΒΜ από
ηνλ Πειάηε, εθηόο εάλ ν Πειάηεο θαη ν ηξίηνο πάξνρνο έρνπλ ζπλάςεη ππνγεγξακκέλε ζύκβαζε πνπ
θαιύπηεη ηελ πξνζθνξά, ζηελ νπνία πεξίπησζε ζα ηζρύεη ε ελ ιόγσ ζύκβαζε. Η IBM δελ είλαη
ζπκβαιιόκελν κέξνο ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα ζύκβαζε ηξίηνπ παξόρνπ θαη δελ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ
παξάδνζε ή ρξήζε ηεο πξνζθνξάο. Οη ηζρύνληεο όξνη ηνπ ηξίηνπ παξόρνπ δηαηίζεληαη ζηηο αθόινπζεο
ηζηνζειίδεο:
Φώπα Εηαιπείαρ Πελάηη

1.1

Ανηίζηοιση ζύμβαζη ηπίηος παπόσος

Σηιρ Ηνωμένερ Πολιηείερ

https://legal.box.com/v/BSAv05242018US

Υπόλοιπερ Φώπερ ηος Κόζμος

https://legal.box.com/v/BSAv05242018ROW

Ιαπωνία

https://legal.box.com/v/BSAv05242018JPN

Πακέηα
Όηαλ ν Πειάηεο πξνβεί ζηελ παξαγγειία ηεο πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο Box, ε νπνία παξέρεηαη από
ηνλ ηξίην πάξνρν Box, Inc. ("Box"), νη όξνη ηεο αληίζηνηρεο ζύκβαζεο ηξίηνπ παξόρνπ ζα δηέπνπλ ηε
ρξήζε ηεο πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο Box, εθηόο εάλ ν Πειάηεο θαη ε Box έρνπλ ζπλάςεη
ππνγεγξακκέλε ζύκβαζε πνπ θαιύπηεη ηηο ελ ιόγσ ππεξεζίεο, ζηελ νπνία πεξίπησζε ε ππνγεγξακκέλε
ζύκβαζε ζα δηέπεη ηε ρξήζε ηεο πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο Box από ηνλ Πειάηε. Η IBM δελ είλαη
ζπκβαιιόκελν κέξνο ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα ζύκβαζε ηξίηνπ παξόρνπ, πξόζζεηε πξάμε ή ηξνπνπνίεζε,
νύηε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ παξάδνζε ή ρξήζε ηέηνηαο πξνζθνξάο Cloud ηξίηνπ παξόρνπ. Ο Πειάηεο
πξέπεη λα αλαθέξεη νπνηνδήπνηε δήηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box ζηελ Box,
Inc.

1.2

Ππόζθεηερ λειηοςπγίερ (Add-ons)
Άλλερ Πποζθοπέρ Cloud ηηρ Box
Όηαλ ν Πειάηεο παξαγγείιεη πξόζζεηεο πξνζθνξέο Cloud ηεο Box πνπ παξέρνληαη από ηε Box θαη εθηόο
εάλ ν Πειάηεο έρεη ππνγξάςεη αληίζηνηρε ζύκβαζε κε ηε Box ή κηα ζπλδεδεκέλε κε ηε Box εηαηξεία, ζα
ηζρύνπλ νη όξνη ηεο αληίζηνηρεο πξόζζεηεο πξάμεο ηξίηνπ παξόρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα επηπιένλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ηξίηνπ παξόρνπ:
Πποζθοπέρ Cloud ηηρ Box

Ανηίζηοιση ππόζθεηη ππάξη ηπίηος παπόσος

Box KeySafe KMS

https://cloud.box.com/s/jmcy1yl3v0y07skkzdixwn09vx7wzwmf

Box KeySafe HSM

https://cloud.box.com/s/s41ke9aiu9tsk5e1v911tbcxq4bgvlxy

Box Platform

https://cloud.box.com/s/393uxdwzdz12mscr3lokkdf9x4em4x6k

Box Zones

https://cloud.box.com/s/rlm7mie5l9z61t2vghziabmvmyhunttj

Box Relay

https://cloud.app.box.com/s/m0jg6w9qpqbvfxuhpl4hdwi9b42jq1ib

Box MZ

https://cloud.app.box.com/s/vriccs78bm25r36afpt7sv8onvdpfcpq

Σςμβοςλεςηικέρ Υπηπεζίερ Box
Όηαλ ν Πειάηεο παξαγγείιεη ηηο Σπκβνπιεπηηθέο Υπεξεζίεο Box πνπ παξέρνληαη από ηε Box, Inc., ηα
παξαδνηέα ηνπ αληίζηνηρνπ Φύιινπ Γεδνκέλσλ Σπκβνπιεπηηθώλ Υπεξεζηώλ Box ζα ηζρύνπλ επηπιένλ
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ηεο αληίζηνηρεο ζύκβαζεο ηξίηνπ παξόρνπ. Γηα λα βξείηε ην θαηάιιειν Φύιιν Γεδνκέλσλ
Σπκβνπιεπηηθώλ Υπεξεζηώλ Box, αλαθεξζείηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Είδορ Σςμβοςλεςηικών
Υπηπεζιών

2.

Ανηίζηοισο Φύλλο Δεδομένων Σςμβοςλεςηικών Υπηπεζιών Box

Box Quick Start Implementation
Services

https://cloud.app.box.com/v/QuickStartdatasheet

Box Smart Start Implementation
Services

https://cloud.app.box.com/v/SmartStartDatasheet

Box Consulting Hours

https://cloud.app.box.com/v/BCHGlobalFAQ

Φύλλα Δεδομένων για ηην Επεξεπγαζία και Πποζηαζία Δεδομένων
Σηε ζύκβαζε ηξίηνπ παξόρνπ ζα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη ν ηξίηνο
πάξνρνο ζα παξέρεη ηα αληίζηνηρα θύιια δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο.

3.

Επίπεδα Παποσήρ Υπηπεζιών και Τεσνική Υποζηήπιξη

3.1

Σύμβαζη Επιπέδος Παποσήρ Υπηπεζιών
Οη Σπκβάζεηο Δπηπέδνπ Παξνρήο Υπεξεζηώλ, ηα ζηνηρεία απόδνζεο θαη νη αληίζηνηρεο δεζκεύζεηο
παξέρνληαη από ηνλ ηξίην πάξνρν απεπζείαο ζηνλ Πειάηε βάζεη ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ηνπ ηξίηνπ
παξόρνπ.

3.2

Τεσνική Υποζηήπιξη
Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ Πειάηε πνπ δηαζέηνπλ ελεξγή ζπλδξνκή δηθαηνύληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ΙΒΜ
γηα ηε ιήςε βνήζεηαο ζηελ επίιπζε δεηεκάησλ πνπ δελ κπνξνύλ λα επηιύζνπλ κόλνη ηνπο. Γηαηίζεληαη
πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Τερληθή Υπνζηήξημε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηώλ
επηθνηλσλίαο, ζηελ ηζηνζειίδα https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

4.

Φπεώζειρ
Η IBM ζα ππνβάιεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγγειίαο ηνπ Πειάηε ζηνλ ηξίην πάξνρν πξνθεηκέλνπ λα
ελεξγνπνηεζεί θαη λα παξαδνζεί ε πξνζθνξά cloud κε-IBM. Ο ηξίηνο πάξνρνο ζα θαζνξίζεη ηηο
ηζρύνπζεο ρξεώζεηο θαη ηηο παξακέηξνπο κέηξεζεο γηα ηελ πξνζθνξά cloud κε-IBM.

5.

Ππόζθεηοι Όποι
Οη αθόινπζνη όξνη ηξνπνπνηνύλ ηε Σύκβαζε, ζην βαζκό πνπ δηέπεη ηελ απόθηεζε ηεο πξνζθνξάο Cloud
Υπεξεζίαο ηξίηνπ παξόρνπ Box

5.1

Απόδοζη Υπηπεζιών και Δεζμεύζειρ
Η IBM ζα ππνβάιεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο παξαγγειίαο ηνπ Πειάηε ζηελ Box πξνθεηκέλνπ λα
ελεξγνπνηεζεί θαη λα παξαδνζεί ε πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο ηξίηνπ παξόρνπ Box. Τα ζηνηρεία
απόδνζεο, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο πξνζθνξάο θαη νη αληίζηνηρεο δεζκεύζεηο παξέρνληαη από ηνλ ηξίην
πάξνρν απεπζείαο ζηνλ Πειάηε βάζεη ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ηνπ ηξίηνπ παξόρνπ.
Ο Πειάηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ρξήζε ηεο πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ παξόρνπ από ηνλ
ίδην θαη από νπνηνπζδήπνηε από ηνπο ρξήζηεο ηνπ θαη δελ επηηξέπεηαη ε απόθηεζε ηέηνησλ πξνζθνξώλ
γηα νπνηνπζδήπνηε κε εγθεθξηκέλνπο, αζέκηηνπο ή αλάξκνζηνπο ζθνπνύο.

5.2

Εμπιζηεςηικόηηηα και Πποζηαζία Δεδομένων
Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν Πειάηεο ζηελ ΙΒΜ κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζηε Box ή ν Πειάηεο κπνξεί λα
αλαθαηεπζπλζεί ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Box γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο δηεθπεξαίσζεο κηαο παξαγγειίαο θαη ηε
ιήςε νπνηαζδήπνηε δηαξθνύο ππνζηήξημεο. Σηε ζύκβαζε ηνπ ηξίηνπ παξόρνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη
νπνηεζδήπνηε ππνρξεώζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη ην ρεηξηζκό ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηνπ Πειάηε, θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε πξόζζεηεο ππνρξεώζεηο ηνπ Πειάηε αλαθνξηθά κε
ηελ ελ ιόγσ πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ παξόρνπ.
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5.3

Πληπωμή και Φόποι
Η IBM ζα ηηκνινγεί ηνλ Πειάηε θαη ν Πειάηεο ζπκθσλεί λα θαηαβάιιεη ζηελ IBM όιεο ηηο ηζρύνπζεο
ρξεώζεηο, ηπρόλ ρξεώζεηο γηα εθ κέξνπο ηνπ ρξήζε πνπ ππεξβαίλεη ην επίπεδν ρξήζεο πνπ αληηζηνηρεί
ζηα δηθαηώκαηα πνπ δηαζέηεη ν Πειάηεο, θαζώο θαη νπνηνλδήπνηε δαζκό, θόξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο παξαθξάηεζεο θόξνπ), επηβάξπλζε ή ρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη από νπνηαδήπνηε αξρή σο
απνηέιεζκα ηεο αγνξάο ή ρξήζεο ηεο πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ παξόρνπ από ηνλ
Πειάηε, θαη νπνηνπζδήπνηε ηόθνπο ππεξεκεξίαο. Η Box θαζνξίδεη ηηο ηζρύνπζεο ρξεώζεηο γηα ηε δηθή ηνπ
πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box θαη νη ελ ιόγσ ρξεώζεηο ππόθεηληαη ζε αιιαγέο. Τα ελ ιόγσ πνζά
θαζίζηαληαη απαηηεηά κε ηελ παξαιαβή ηνπ ηηκνινγίνπ θαη είλαη πιεξσηέα εληόο 30 εκεξώλ από ηελ
εκεξνκελία ηηκνιόγεζεο.

5.4

Πεπίοδορ Ιζσύορ, Καηαγγελία, Αναζηολή Ιζσύορ
Σε πεξίπησζε πνπ ε Box ελεκεξώζεη ηελ IBM όηη έρεη αλαθαιέζεη ή απνζύξεη ηελ πξνζθνξά Cloud
Υπεξεζίαο Box ηεο, ε Box ή ε IBM ζα εηδνπνηήζεη ηνλ Πειάηε, ζα ηεξκαηίζεη ηελ ηζρύ ησλ δηθαησκάησλ
ρξήζεο ηεο ελ ιόγσ πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο Box θαη ζα εηζπξάμεη ηηο όπνηεο ηειηθέο πιεξσκέο
κέρξη ηελ έλαξμεο ηζρύνο ηεο απόζπξζεο. Σε πεξίπησζε πνπ έρεη γίλεη πξνπιεξσκή ησλ ρξεώζεσλ, ν
Πειάηεο ζα δηθαηνύηαη ηελ επηζηξνθή ηπρόλ αρξεζηκνπνίεησλ, πξνπιεξσκέλσλ πνζώλ πνπ αλαινγνύλ
ζηελ πεξίνδν από ηελ εκεξνκελία πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ε δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο. Η IBM κπνξεί λα
δηαθόςεη ή λα αλαζηείιεη ηελ πξόζβαζε ηνπ Πειάηε ζηελ πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ
παξόρνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνο ηελ IBM ή ζε πεξίπησζε πνπ
ε πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ παξόρνπ ή ε ρξήζε ηεο ελ ιόγσ πξνζθνξάο Cloud Υπεξεζίαο
Box ηξίηνπ παξόρνπ από ηνλ Πειάηε ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ λόκνπ.

5.5

Εγγςήζειρ και Δηλώζειρ Αποποίηζηρ
Η IBM δελ πξνβαίλεη ζε εγγπήζεηο ή ππνζρέζεηο, ξεηέο ή ζησπεξέο, αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθνξά Cloud
Υπεξεζίαο Box ηξίηνπ παξόρνπ. Οη εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη από ηε Box, εάλ παξέρνληαη, θαζνξίδνληαη
ζηε ζύκβαζε ηξίηνπ παξόρνπ.
Η IBM δελ παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο Box. Η Box ζα νξίδεη ηηο
ππνρξεώζεηο θαη δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ πξνζθνξά Cloud Υπεξεζίαο
Box. Η Box, Inc. ζα είλαη ππεύζπλε γηα νπνηεζδήπνηε πηζηώζεηο ή εθπηώζεηο βάζεη ζπκβάζεσλ επηπέδνπ
παξνρήο ππεξεζηώλ ηηο νπνίεο κπνξεί λα θαηαζηήζεη δηαζέζηκεο ε Box. Η IBM ζα επεμεξγάδεηαη
νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο πηζηώζεηο ή εθπηώζεηο πνπ απνξξένπλ από ζύκβαζε επηπέδνπ παξνρήο
ππεξεζηώλ. Οπνηεζδήπνηε δηαθνξέο αλαθνξηθά κε αμηώζεηο γηα ηελ παξνρή πηζηώζεσλ πνπ απνξξένπλ
από ζύκβαζε επηπέδνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ζα δηεθπεξαηώλνληαη απεπζείαο από ηε Box.

5.6

Πεπίοδορ Ιζσύορ και Επιλογέρ Ανανέωζηρ
Η πεξίνδνο ηζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ Τξίησλ αξρίδεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ν Πειάηεο απνθηά
πξόζβαζε ζηηο Πξνζθνξέο Τξίησλ. Σηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο, ε νπνία παξέρεηαη σο ρσξηζηό
Έγγξαθν Σπλαιιαγήο, ζα θαζνξίδεηαη αλ νη Πξνζθνξέο Τξίησλ αλαλεώλνληαη απηόκαηα ή δηαθόπηνληαη
ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο.
Σε πεξίπησζε απηόκαηεο αλαλέσζεο, εθηόο εάλ ν Πειάηεο παξάζρεη έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ
30 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο, νη Πξνζθνξέο Τξίησλ ζα αλαλεώλνληαη
απηόκαηα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ Απόδεημε Γηθαηώκαηνο.

6.

Υπεπιζσύονηερ Όποι
Με ηελ εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ αλαθνξηθά κε (i) ηε ρξήζε Δγγξάθσλ Σπλαιιαγώλ γηα παξαγγειίεο, (ii)
ππεξεζίεο κε-IBM, θαη (iii) Φξεώζεηο, Φόξνπο θαη Πιεξσκέο, νη βαζηθνί όξνη γηα Υπεξεζίεο Cloud ηεο
IBM δελ δηέπνπλ απηή ηελ πξνζθνξά cloud κε-IBM.

Σημανηικό: Η παξνύζα Πεξηγξαθή Υπεξεζηώλ ζπληάρζεθε ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Μπνξείηε λα βξείηε θαη λα
εθηππώζεηε αληίγξαθν ηεο παξνύζαο Πεξηγξαθήο Υπεξεζηώλ ζηελ αγγιηθή από ηελ εμήο ηζηνζειίδα:
http://www-03.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/sla/saas
Η ειιεληθή κεηάθξαζε παξέρεηαη κόλν γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο. Σε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπ
αγγιηθνύ θεηκέλνπ θαη ηεο ειιεληθήο ηνπ κεηάθξαζεο, ην αγγιηθό θείκελν ππεξηζρύεη. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν
δελ έρεηε πξόζβαζε ζην αγγιηθό θείκελν, παξαθαινύκε όπσο επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ ηνπηθό εθπξόζσπν ηεο IBM
πξνθεηκέλνπ λα ζαο ην απνζηείινπκε άκεζα.
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