Popis služby
IBM Cloud Data Connect
Tento Popis 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
Řešení IBM Cloud Data Connect představuje cloudovou službu pro přípravu a přesun plně spravovaných
dat, která umožňuje analytikům, vývojářům, datovým specialistům a datovým inženýrům využívat data k
jejich práci. Služba Data Connect umožňuje technikům a jiným typům uživatelů zjišťovat, pročistit,
standardizovat, transformovat a přesouvat data pro účely podpory vývoje aplikací a provádění analýz.
IBM Cloud je technickou podmínkou pro nabídku této služby Cloud Service. Chcete-li získat přístup ke
službě IBM Cloud Service, zaregistrujte se zde: https://console.ng.bluemix.net/registration/.

1.1

Volitelné služby

1.1.1

IBM Cloud Data Connect Personal
Pro jednu instanci spuštění 100 činností nebo šířka pásma odchozích dat až 1 TB za měsíc. Šířka pásma
odchozích dat je definována jako objem dat kopírovaných do cíle.

1.1.2

IBM Cloud Data Connect Professional
Pro jednu instanci spuštění 500 činností nebo šířka pásma odchozích dat až 5 TB za měsíc. Šířka pásma
odchozích dat je definována jako objem dat kopírovaných do cíle.

1.1.3

IBM Cloud Data Connect Enterprise
Pro jednu instanci spuštění 5000 činností nebo šířka pásma odchozích dat až 50 TB za měsíc. Šířka
pásma odchozích dat je definována jako objem dat kopírovaných do cíle.

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, vztahujících se k využívání služeb Cloud
Service a prvků ochrany dat, pokud existují, jsou definovány v této sekci. 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=1A794120B4F911E7A9EB066095601ABB
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.
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3.

Technická podpora
Technická podpora pro službu Cloud Service je poskytována. 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.

4.

Oprávnění a informace o fakturaci

4.1

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

4.2

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.

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.

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.

6.

Dodatečné podmínky

6.1

Obecné
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.

6.2

Funkce Beta
Některé funkce, prvky nebo komponenty služby Cloud Service jsou součástí prvotní verze nebo
předběžně uváděné technologie a mohou být v rámci služby Cloud Service označovány jako "Beta"
("Funkce Beta"). Tyto Funkce Beta mohou být používány v rámci oprávněného užívání služby Cloud
Service Zákazníkem v souladu s omezeními a podmínkami tohoto oddílu. Používání Funkcí Beta je na
vlastní riziko Zákazníka a poskytuje se bez závazku poskytovat jakoukoliv podporu. Funkce Beta jsou
poskytovány "JAK JSOU", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO
VYPLÝVAJÍCÍ Z OKOLNOSTÍ, VČETNĚ - NIKOLI VŠAK POUZE - ZÁRUKY VLASTNICKÉHO PRÁVA,
NEPORUŠENÍ PRÁV A NEZASAHOVÁNÍ DO NICH A Z OKOLNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍCH ZÁRUK A
PODMÍNEK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. IBM nemusí Funkce Beta obecně
zpřístupnit v rámci jakéhokoli produktu nebo nabídky. IBM může Funkce Beta kdykoli bez oznámení
stáhnout nebo k nim ukončit přístup. Zákazník podnikne preventivní opatření k zabránění ztrátě dat, ke
které může dojít, pokud Funkce Beta již nelze používat. Jakákoli zpětná vazba nebo návrhy týkající se
Funkcí Beta poskytnuté IBM Zákazníkem mohou být volně používány, kopírovány, upravovány a
začleněny do vývoje, distribuce, nasazení a prodeje produktů a služeb IBM.
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6.3

Použití Kompilovaných dat
IBM je oprávněna monitorovat Zákazníkovo užívání služby Cloud Service pro účely interního výzkumu,
testování a vývoje vylepšení a zdokonalení služby Cloud Service ze strany IBM nebo pro účely vývoje
nových služeb či poskytování dalších služeb, které Zákazníkovi přinášejí personalizovanější a vhodnější
uživatelské prostředí. Při těchto činnosti smí IBM kompilovat a analyzovat, v agregovaném nebo
anonymizovaném formátu, souhrnné informace týkající se používání služby Cloud Service oprávněnými
uživateli Zákazníka a smí vytvářet sestavy, studie, analýzy a další pracovní produkty, které jsou
výsledkem takové kompilace a analýzy (souhrnně "Kompilovaná data"). IBM si ponechává vlastnická
práva k jakýmkoli Kompilovaným datům.
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